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RESUMO 

 

 

Este trabalho discute alguns aspectos da obra tardia do crítico e filósofo alemão Walter 

Benjamin (1892-1940). Elegendo como centro desta obra tardia o ciclo da produção 

benjaminiana conhecida como “Trabalho das passagens”, trata-se de investigar 

determinados aspectos dos desdobramentos da noção de história ali esboçada, na 

história interna e na particular recepção daquele ciclo. A pesquisa se orienta pela 

história da categoria filosófica da “origem” em sua refiguração em filosofia do 

conhecimento/filosofia da história, teoria e metodologia da história, nos temas da 

natureza, da história e da técnica, discutidas nas três partes do trabalho, 

respectivamente. Propõe-se assim interpretar a obra tardia de Benjamin à luz da 

categoria da “origem” com intuito de promover a compreensão de Passagens em seus 

fundamentos, desdobramentos e destinos. Assim se tratará também de reconhecer como 

pertencentes aquele ciclo alguns aspectos da obra anterior, bem como de sua 

continuação, notadamente os planos do que seria um livro sobre Baudelaire e os 

aspectos da recepção por esse engendrado. Portanto opera-se a exibição da “origem” 

como senda à concepção filosófica que engendra a obra tardia de Benjamin. Nos termos 

da filosofia da origem, trata-se de percorrer o circuito da história anterior e posterior de 

Passagens de modo a exibir sua demonstração em Passagens e a constituição dessa 

como fundamento filosófico, teórico e metodológico do conceito de história presente na 

obra de Walter Benjamin. 

 

Palavras-chave: História; Teoria da história; Metodologia da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

This paper discusses some motifs of the late work of the philosopher and critic Walter 

Benjamin (1892-1940). Choosing as the center of this late work the Benjamin 

production cycle known as "Passagens" this intends to investigate specifics aspects of 

the developments of the notion of history there outlined, in the internal history and the 

particular reception of that cycle. The research is guided by the history of the 

philosophic category of the “origin” in its refacement in philosophy of the 

knowledge/philosophy of the history, theory and methodology of history, history and 

technique themes, discussed in the three parts of the work, respectively. Therefore it is 

proposed to interpret the late work of Benjamin in the light of the origin category with 

the purpose of promoting the understanding of “Passagens” in its fundamental, 

developments and destinations. Thus also address to recognize as belonging to that 

cycle some aspects of earlier work, notably the plan of what would become a book 

about Baudelaire and the aspects of the reception engendered by this. Therefore, it 

operates the display of the "origin" as the philosophical concept that engenders the late 

work of Benjamin. Under the philosophy of origin, it is about going through the circuit 

of the earlier and later history of the “Passagens” in order to show its demonstration in 

the constitution of that as a philosophical, theoretical and methodological basis of the 

concept of history present in the work of Walter Benjamin. 

 

Keywords: history, theory and methodology. 
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Sendas – Questões Introdutórias 

 

 

Ah, tem uma repetição, que sempre outras vezes em 

minha vida acontece. Eu atravesso as coisas – e no meio 

da travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia 

dos lugares de saída e de chegada. 

João Guimarães Rosa
1
.  

 

 

Este trabalho visa apresentar a ideia de história que perpassa a obra tardia de Walter 

Benjamin (1892-1940). Tal obra tardia corresponde a produção em torno de Passagens. Trata-

se de um trabalho teórico que tem por objetivo atualizar as considerações filosóficas, teóricas 

e metodológicas sobre a história que circunscrevem o trabalho fundamental do crítico e 

filósofo alemão.  

A originalidade da ideia de tempo e da noção de história posta a funcionar na obra 

prima de Walter Benjamin se mostra profundamente atual. Na medida em extravasa seus 

contextos de produção, mostra-se também como “obra aberta” em um sentido bastante 

particular. Visa-se nesta tese sendas abertas à teoria e metodologia da história para além, mas 

através da produção tardia benjaminiana.  

Como se sabe, a produção benjaminiana é tema de muitas interpretações e de uma 

extensa recepção em diversos campos do saber. Caracterizada pela complexidade e 

multiplicidade temática – que por muito tempo colaborou com a interpretação que separava a 

obra em fases
2
 mais ou menos isoladas – a maturidade daquela obra coincide com o 

reconhecimento de sua problemática central: o tema da história.  Esta tese se dedicará assim à 

exposição do “conceito” de história que constitui e que pode articular a obra tardia do crítico 

alemão.  

Primeiramente faz-se necessário apresentar a noção de “obra tardia” de Walter 

Benjamin. Considera-se aqui tal obra tardia como o ciclo de produção correspondente ao 

célebre “Projeto das passagens” (BENJAMIN, 2006; GS V
3
), portanto, a partir de 1927 até 

                                                 
1
 Grande Sertão: Veredas (2001, p. 63). 

2
 Ao passo que a separação do pensamento benjaminiano em mera “fases” não corrobora as leituras 

empreendidas nesta tese, a possibilidade de se aplicar uma perspectiva meramente sincrônica, ou até “a-

histórica” da obra – por exemplo, ler textos de momentos distintos como pertencentes ao mesmo contexto – 

também não contribui com a elucidação da história do pensamento de Benjamin, notadamente no que se refere 

ao seu conceito de história. Desde modo, visa-se uma perspectiva histórica sobre sua obra, ressaltando suas 

específicas continuidades em seu próprio desdobramento descontínuo, marcado por reveses, desvios, recuos, etc. 
3
 Os “Escritos reunidos (Gesammelte Schriften)” de Walter Benjamin terão como referência, ao longo deste 

texto, a sigla “GS”, seguida do número do volume, conforme indicação nas “Referências” ao final deste texto. A 

“obra” Passagens terá como referência tanto o título da edição brasileira (BENJAMIN, 2006), quanto os nomes 
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sua interrupção em 1940. Não se trata, claro, de uma divisão meramente cronológica, mas 

antes de uma ênfase que visa reconhecer naquele ciclo a coligação de temas antes dispersos, 

que aparecem pelo menos desde os textos de 1915 (BENJAMIN, 2002, p. 31).  

 

O “Projeto das passagens” como ciclo da obra tardia 

 

Mais do que adequada a um determinado período, aquela “obra tardia” perfaz todo o 

ciclo da última produção benjaminiana. Engloba, portanto, tanto os textos diretamente 

vinculados ao “Projeto das passagens”, quanto à produção reconhecida como desdobramento 

das problemáticas lá apresentadas. Fundamentalmente nesta tese procura-se por um lado 

problematizar o isolamento de supostas fases da obra benjaminiana, na medida mesmo em 

que se questiona o próprio estatuto de obra do ciclo de produção de Passagens.  

Trata-se de pressupor que a obra tardia do filósofo tem de certa forma sua gênese nas 

formulações precedentes ao universo de Passagens; e que aquelas formulações direta e 

particularmente se relacionam, no que se refere aos seus desdobramentos, incluindo entre 

estes aqueles que também de certa forma e, mesmo literalmente, as ultrapassam. De tal modo 

é apresentada como pertencente ao projeto de Passagens desde os elementos de gênese 

daquele ciclo, que articula desde as reflexões do contexto do livro Origem do drama barroco 

alemão, o Trauerspielbuch (BENJAMIN, GS I; 1984
4
) de 1925, aos particulares momentos, 

no âmbito da recepção, de seus últimos textos vinculados a sua obra historiográfica. 

A legitimação daquela abordagem da obra tardia enquanto correspondente ao 

complexo de Passagens se apresentará nas discussões deste trabalho. Como se perceberá a 

noção da história – e particularmente da história do Projeto – como desdobramento articulado 

da gênese em favor de sua “continuidade” se expõe como uma das principais interpretações 

da noção de história fomentada naquela obra tardia. Assim, o “conceito” de história que 

articula a derradeira obra de Benjamin será mapeado a partir dessa obra e promoverá sua 

interpretação, no transcorrer de suas origens, em seus desdobramentos e em sua particular 

continuação. 

Reconhece-se, contudo, que a delimitação da obra tardia ao ciclo de Passagens não 

considera parte importante dos escritos de Benjamin daqueles momentos – notadamente, suas 

                                                                                                                                                         
através dos quais o próprio Benjamin se referia ao projeto, “Projeto das passagens”, “Trabalho das passagens” ou 

mesmo “Passagens”. 
4
 A obra “Ursprung des deutschen Trauerspiels terá como referência no texto seu título em português, “Origem 

do drama barroco alemão”, bem como suas abreviações comuns, “Trauerspielbuch” ou “livro sobre o drama 

barroco”, conforme também as Referências, ao final deste texto. 
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“Críticas e Recensões (Kritiken und Rezensionen)”, publicadas nos GS III. Trata-se assim de 

explicitar de antemão que a delimitação da obra tardia aqui empreendida visa expor o 

conceito de história lá construído, considerando, portanto, a produção acerca desta temática e 

reconhecendo a inegável particularidade do recorte proposto. Concerne-se também à ênfase 

ao tema da história como central e particularmente articulador no contexto da obra 

benjaminiana, desde seus primeiros escritos, até sua interrupção.  

 Logo, esta tese tem como “objeto”, por assim dizer, o ciclo de Passagens, 

considerando como níveis deste ciclo alguns textos que lhe são anteriores, bem como aqueles 

que gravitam em torno daquele momento da produção, além, evidentemente, dos textos já 

reconhecidos como diretamente vinculados ao chamado “Projeto das passagens”. Deste modo 

na medida em que serão apresentadas as características deste particular projeto do filósofo 

alemão, inédito em sua típica totalidade até pouco tempo, se discutirá suas potencialidades 

teóricas, bem como a reflexão acerca do próprio estatuto de sua obra.  

 No contexto da apresentação do objeto desta tese, pode-se formular inicialmente os 

problemas que são subjacentes à abordagem aqui proposta. Trata-se genericamente de dois 

problemas que coincidem em suas propostas de interpretação como níveis do objetivo geral 

deste trabalho, a saber, interpretar a obra tardia de Walter Benjamin a partir da exibição de 

seu conceito de história. Tal objetivo se desdobra assim em dois níveis principais: a exibição 

da noção de história da obra benjaminiana tardia e a interpretação dessa obra a partir daquela 

noção.  

 

Dupla interpretação na categoria da “origem” 

 

Como mencionado, esta tese tem por objetivo promover, a partir da exibição da noção 

de história presente na obra tardia de Benjamin, uma particular interpretação da obra do 

filósofo. Neste sentido, faz-se necessário reconhecer algumas exigências a tal proposta. 

A apresentação da noção de história que emerge dos escritos tardios do crítico alemão 

exige um esforço particular. Caracteristicamente multifacetada e acidentalmente interrompida, 

a última produção de Walter Benjamin demanda uma interpretação a partir da qual seu 

elemento articulador, seu “conceito de história”, apenas se apresenta posteriormente a sua 

interpretação. Dessa forma, ao se propor a interpretação daquele conceito de história como 

capaz de produzir uma adequada representação da história da obra tardia do filósofo, faz-se 

necessário determinar aquele conceito de história não como exterior à obra – de onde o que 

deveria ser interpretado figuraria como mero objeto da interpretação –, mas também como 
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capaz de figurar, em suas variações, os próprios desdobramentos que marcam a história 

(interna à obra) daquele conceito. 

Esta perspectiva atribui a uma determinada categoria filosófica – produto do momento 

intermediário daquela obra – a possibilidade de refigurar não apenas a obra que lhe é 

posterior, mas também aquilo que lhe ultrapassa, mesmo a possibilidade de sua articulação. 

Reconhece-se, portanto, que uma particular interpretação daquela categoria a torna capaz de 

apresentar o complexo conceito de história da obra tardia benjaminiana. Sendo assim, visa-se 

neste trabalho discutir a obra tardia de Benjamin a partir de elementos de sua própria filosofia, 

de modo não apenas proceder a um esclarecimento teórico-conceitual inerente aquela obra, 

mas também atingir o que se entende por demonstração das articulações externas e posteriores 

de seu trabalho.  

Tenta-se de construir uma via de interpretação que não apenas reconheça a particular 

“continuidade” interna daquela obra, mas também que instrumentalize tal “continuidade” a 

partir de seus próprios elementos. Entende-se que as mencionadas múltiplas “fases” da obra, 

as instabilidades da produção e sua acidental interrupção, seus reveses assim como suas 

descontinuidades, devem ser reconhecidas como elementos constituidores de sua rearticulação 

interna posterior em interpretação, bem como de sua continuação possível em sua recepção e 

desdobramentos. 

Aquela tentativa, como demonstração
5
 e não apenas enquanto representação 

(“narração”) da noção de história subjacente à obra benjaminiana, reconhece aquela noção 

como dinâmica, na medida em que se transforma entre seus momentos, promove reflexões 

acerca de tal transformação, bem como se mostra adequada a caracterização dos níveis 

posteriores daquela obra. Deste modo, a hipótese central deste trabalho pode ser apresentada 

pela ideia de que a apropriada apresentação do conceito de história da obra tardia do crítico e 

filósofo não apenas contribui para uma interpretação original dessa obra, mas também provém 

uma típica e produtiva, atual e atualizável noção de história. 

No contexto da interpretação da categoria da “origem”, se apresenta deste modo como 

problema central a dupla apresentação (do “conceito de história” e da “história” da obra 

                                                 
5
 A ideia de “demonstração” utilizada tenta atingir a perspectivas da noção de “apresentação”, ou mesmo 

“performance” (“Darstellung”), como aspecto da tarefa histórico-filosófica apresentada no “Prefácio” de Origem 

do drama barroco alemão (BENJAMIN, 1984, p. 49; GS I, p. 207). Refere-se à noção de que o pensamento 

filosófico não se dissocia de sua linguagem, mas se produz enquanto operação (literário-)linguística. O aspecto 

daquela exposição se apresenta como estruturante não apenas na teoria da linguagem, mas também na filosofia 

do conhecimento e em seus desdobramentos em teoria da experiência e da técnica, método e noção de história 

testemunhadas pela obra do filósofo. Para uma introdução à problemática do conceito de “Darstellung”, por 

exemplo cf. J. M. Gagnebin (2005) e abaixo. 
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benjaminianas) pela demonstração da sua “origem”, isto é, do “funcionamento” da categoria 

da “origem” como modelo para aquele conceito de história e para a interpretação da obra de 

Benjamin. Ou, como consta no texto que apresenta a categoria da “origem”, se trata de indicar 

a originalidade (BENJAMIN, 1984, p. 68) do conceito de história que emerge no 

Trauerspielbuch, se reconfigura nos níveis de Passagens e para além dessa.  

 

Aspectos da categoria da “origem” 

 

No que se refere ao elemento central desta tese, como mencionado, visa-se articular a 

categoria filosófica a uma possível interpretação da obra benjaminiana tardia; categorial tal 

disponível nesta obra. Trata-se da categoria filosófica da “origem (Ursprung)” (BENJAMIN, 

1984, p. 67-68; GS I, p. 225), que emerge do contexto da filosofia da arte produzida no livro 

sobre o drama barroco e que atinge o estatuto de teoria crítica do conhecimento, essa ensaiada 

no Prefácio ao mesmo livro. A “origem” versa sobre a condição do saber entre articulação 

histórica e historicidade radical
6
; trata-se, deste modo, de uma categoria hermenêutica 

radicalmente particular. A “origem” mostra-se como uma categoria construída a partir da 

história e da filosofia da arte que são temas do Trauerspielbuch, mas que atinge 

gradualmente, por conta de sua importância e de seu caráter significativo, todos os temas aos 

qual a obra do filósofo se dedica. 

Tema de teorização a propósito da dissertação
7
 que precedeu esta tese, a categoria da 

“origem” será aqui demonstrada em termos de filosofia do conhecimento, teoria da história e 

princípio construtivo-metodológico, nas respectivas partes deste trabalho. Assim, concerne-se 

também a uma interpretação alternativa da categoria, no que se refere à produção do trabalho 

que antecedera esta tese, bem como no contexto de parte da recepção da obra benjaminiana, 

que atribui uma adequada maior riqueza à representação filosófica da categoria e de sua 

constituição, isto é, na exposição teórica em relação a sua operação. Na proposta de 

                                                 
6
 Como aparece no Prefácio: “O termo origem não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que 

emerge do vir-a-ser e da extinção (Werden und Vergehen). A origem se localiza no fluxo do vir-a-ser como um 

torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese” (BENJAMIN, 1984, p. 67-68; GS I, p. 

226). A “origem” é a estrutura radicalmente única, tema da exibição filosófica (Darstellung), do saber sob a 

modernidade em permanente transitoriedade; um modelo/imagem da autêntica experiência moderna, seu aspecto 

de passagem. A rebuscada categoria filosófica, forjada por Benjamin a partir da articulação entre saber esotérico 

e tradição filosófica é uma figuração da noção de modernidade e seu saber possível apresentado no transcorrer 

do Trauerspielbuch. 
7
 Por ocasião do curso de mestrado se realizou uma pesquisa em torno da teoria da linguagem e da tradução de 

Walter Benjamin matizadas por uma discussão específica da exposição da “origem” no contexto do Prefácio. 

Deste modo esta tese se vincula ao trajeto das pesquisas em torno da obra de Walter Benjamin na medida em 

que, após sua teorização, se propõe sua “demonstração” em termos históricos e historiográficos. 
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interpretação desta tese, por sua vez, se tentará apresentar mais a categoria em sua 

“construção” – no contexto do Trauerspielbuch – e em seu “funcionamento”, no ciclo da obra 

tardia. 

Propõe-se dessa forma que a categoria filosófica formulada no contexto do 

Trauerspielbuch se desdobra, transformando-se e ao mesmo tempo se demonstrando no ciclo 

de Passagens. Além deste “movimento” inerente à obra, aqui se atribui à interpretação 

particular da categoria da origem a possibilidade de se construir uma adequada imagem aos 

desdobramentos “posteriores” da obra, em termos de recepção e particular “continuação”. 

Para discutir tal “movimento” da origem intencionalmente se esquivará o quanto for possível 

ao referido Prefácio, de modo que se possa reter, no contexto de formulação e reformulação 

da “origem” de acordo com as interpretações aqui propostas, os aspectos de construção da 

categoria, aquilo que no âmbito desta tese, fomenta sua “sobrevivência”, bem como da obra 

que pode ser reinterpretada a partir dela. 

 Para Benjamin, a “origem” se apresentada como categoria da dialética histórica 

imanente à verdade, na qual o aspecto verdadeiro da realidade – em contraposição à sua mera 

representação e/ou determinada pela consciência – emerge das tensões históricas inerentes à 

sua característica fundamental de transformação ou transitoriedade. Tal transitoriedade, 

enquanto forma de manifestação da verdade histórica, não se adequa a qualquer mero 

relativismo do saber das coisas, mas a uma concepção de transitório como desdobramento dos 

“momentos” singulares, isto é, das configurações históricas da verdade inerente ao processo 

da história.   

A concepção de “origem” da filosofia de Walter Benjamin aparece assim como 

constructo no qual, nas palavras do texto que a formula, os conceitos “dissolvem” a 

materialidade dos fenômenos – na qual seu aspecto de verdade jaz sob a "aparência” de 

integralidade –, para configurarem e exporem sua ideia/verdade (GS I, p.213). Isto significa 

que os conceitos, a “materialidade” e os fenômenos não se relacionam entre si 

hierarquicamente, mas de maneira configurativa, de modo que, a partir da atualização da 

verdade pelos conceitos seja exibido o aspecto das coisas enquanto permanentemente em 

transformação, mas nem por isso apenas “relativos”. Ainda para Benjamin, a estrutura 

conceitual deve adequar-se aos “extremos” dos fenômenos – marcas de sua transitoriedade – 

para que esses possam ser dissolvidos/salvos na figura da verdade. 

Assim, a ideia de “dialética histórica” na “verdade” pode emergir ou aparecer 

configurada, de acordo com Walter Benjamin, a partir do “ritmo” da “origem” entre 
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“restauração” e “repetição” na exibição da materialidade em abertura histórica – como 

permanente transitoriedade e transformação –, no significado da exibição/desempenho dos 

fenômenos em seus “extremos”. Isso, pois a exibição conceitual da “empiria”, na 

configuração da verdade ao mesmo tempo em que recupera/restaura a “verdade” inscrita nas 

coisas as acede ao seu caráter histórico, de potencial abertura. Em outras palavras, a 

capacidade da categoria da “origem” de figurar a dialética histórica da apresentação da 

verdade depende do reconhecimento da instância de verdade/atemporalidade no coração das 

coisas que não cessam de passar, em repetição e abertura. 

Pode-se aqui apresentar os dois níveis de interpretação que acompanham as discussões 

desta tese. Por um lado será mapeada, a propósito da obra tardia de Benjamin, a refiguração 

da categoria da “origem” em filosofia do conhecimento, teoria e metodologia da história, para 

as quais corresponde cada uma das respectivas partes deste trabalho. Trata-se assim, em 

outras palavras, de produzir uma interpretação através da qual a categoria histórico-filosófica 

da “origem” se constitui, se desdobra e ultrapassa seus contextos e textos particulares. O 

objetivo deste primeiro nível de interpretação é encaminhar considerações sobre a noção de 

história de Walter Benjamin, bem como demonstrar de que modo esta concepção mostra-se 

atual e significativamente adequada aos desafios históricos, em termos de teoria do 

conhecimento histórico, contemporâneos.  

Por outro lado se apresentará a perspectiva de que a obra tardia do crítico não apenas 

constrói, mas opera aquela categoria, enquanto possibilidade de interpretação tanto de suas 

origens – nos textos “anteriores” e “contemporâneos” ao ciclo de sua obra tardia –, como do 

reconhecimento do significado do “Projeto das passagens” enquanto concepção, “teoria” da 

história, mas também como da promoção de sua continuação, nas especificidades de seus 

desdobramentos, em sua “sobrevivência” ou “pós-história”, nos termos da “origem”. Deste 

modo, se retém o saber inscrito sob a categoria da origem, saber simultaneamente acerca do 

caráter estrutural e sobre a historicidade fundamental dos objetos históricos.  

Logo abaixo serão comentados enquanto apresentação, estes dois níveis de 

interpretação separadamente, no que se refere assim a cada uma das três partes do trabalho. 

No transcorrer do texto, em suas respectivas partes, a consecução de tais objetivos deverá ser 

reconhecida simultaneamente, a partir da análise da obra de da discussão das especificidades 

de sua produção bem como de sua recepção, ou, em sua tanto em sua história, por assim dizer, 

tanto “interna” quanto “externa”. 
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“Origem” como noção de história da obra tardia de Benjamin 

  

Como elemento de interpretação da noção de história presente na obra tardia de 

Benjamin, as discussões da categoria da “origem” cumprirão objetivos específicos em cada 

uma das partes deste trabalho. Consequentemente, cada uma das partes deve figurar como 

momento específico da história da categoria da “origem” que, como mencionado, coincide 

com a história do “conceito” de história da obra benjaminiana. 

 Por conseguinte, a primeira parte deste trabalho se dedicará à apresentação da 

categoria da origem enquanto típica categoria epistemológica. Como se verá, a notável “teoria 

do conhecimento” presente no “Prefácio” ao livro sobre o drama barroco alemão possui como 

substrato as discussões crítico-filosóficas desenvolvidas no transcorrer daquele livro. 

Portanto, a primeira parte, sob o tema da “natureza”, apresentará a teoria crítica do 

conhecimento presente na obra de Walter Benjamin como formulação básica de seu conceito 

de história, ainda como perspectiva epistemológica. 

 Concernente ao objetivo geral desta tese, a saber, a exposição da noção de história da 

obra tardia de Benjamin a partir da categoria filosófica da “origem”, tal primeira parte deverá 

cumprir o objetivo específico de discutir esta noção de história enquanto teoria crítico-

histórica do conhecimento. Consequentemente, se reconhecerá que em seu primeiro nível a 

noção de história disseminada na obra tardia do filósofo aparece como ideia de saber 

vinculada a uma condição história específica, isto é, na apresentação do caráter indissociável 

de saberes e de temporalidades particulares. Tal historicidade, apresentada por Benjamin 

como típica da chamada “modernidade”, aparecerá ao longo das discussões da primeira parte 

como condição do saber “descoberta” por Benjamin nas origens da época moderna. Sendo 

assim, o filósofo reconhece como condição do saber moderno seu particular aspecto histórico, 

exibido pela categoria da “origem”. 

 A segunda parte desta tese se dedicará, por sua vez, ao conceito de história da obra 

tardia de Benjamin em seu nível de “teoria da história”. Reunidas sob o tema da “história”, as 

discussões da segunda parte deste trabalho deverão apresentar a noção de história que emerge 

dos textos diretamente vinculados ao ciclo de Passagens. Tal intepretação reconhecerá a 

passagem ao ciclo da obra tardia como refiguração da categoria da “origem”, de teoria crítico-

histórica do conhecimento em “teoria da história”, ou, uma perspectiva filosófico-conceitual 

sobre as características da produção histórica. 
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 No contexto do objetivo de interpretar a noção de história de Benjamin a partir da 

categoria da “origem”, a segunda parte da tese visa, portanto, discutir de que modo no 

contexto do ciclo de Passagens a categoria da “origem” é lida como noção crítica, a partir da 

qual Walter Benjamin visou elaborar uma ideia de história baseada na dissolução da 

“aparência” da história sob a qual, para o crítico, as concepções de história de seu tempo se 

assentavam. A passagem da categoria da “origem” de teoria do conhecimento à “teoria da 

história” é marcada pela construção, por parte de Benjamin, de uma “filosofia da história” a 

partir da qual aspectos específicos do passado deveriam ser revelados na medida em que outra 

noção de saber histórico pudesse ser formulada. 

 Uma das particularidades daquela “teoria da história” formulada no ciclo de 

Passagens enquanto filosofia crítica da história é a associação do projeto de revelar 

particulares aspectos do passado, supostamente obscurecidos pela concepção de história que 

os envolve, ao projeto crítico de formular um conceito de história capaz de avançar na crítica 

daquele passado específico. Como se verá um dos aspectos daquele projeto em seu duplo viés 

é a crítica de concepções supostamente “idealistas” ou “tradicionais” de história; tal aspecto 

será responsável por uma tendência cada vez maior, por parte de Benjamin, de promover 

dissolução das formulações teórico-filosóficas em operações historiográficas, por assim dizer. 

Por um lado, tal tendência se radicalizará nos momentos mais tardios da obra historiográfica 

benjaminiana – como aparece logo abaixo – e por outro lado, a vinculação das formulações 

que sustentam tal obra à categoria da “origem” se torna mais tênues, e sua exibição exige uma 

maior “proximidade” ao texto de Benjamin. 

 A terceira parte desta tese por sua vez deverá reconhecer o terceiro nível da categoria 

da “origem” na obra tardia de Benjamin. Exposta enquanto uma teoria crítica do 

conhecimento – formulada no livro sobre o drama barroco e teorizada no seu “Prefácio” – e 

reformulada nos textos do ciclo de Passagens em uma “teoria da história”, a categoria 

histórica da “origem” atinge nos mais tardios desenvolvimentos da obra benjaminiana o 

estatuto de “método” historiográfico. O tema a partir do qual esta noção de método deverá 

aparecer é a questão da “técnica”, na medida em que essa questão se torna um dos elementos 

articuladores temáticos da obra tardia de Benjamin e, principalmente, se testemunha nos 

momentos mais tardios desta obra uma quase “extinção” das formulações teóricas em torno da 

história e uma consequente valorização das práticas e dos experimentos historiográficos. 

Assim, neste nível, a história da categoria da origem só poderá ser exibida, por assim dizer, 

em seu “funcionamento”. 
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 A história particular do “Projeto das passagens” é reconhecida de tal modo como 

produtora de mais uma refiguração da categoria da “origem”, alçando-a ao nível de 

procedimento construtivo em uma tentativa de Walter Benjamin de radicalizar os 

fundamentos filosóficos e conceituais que aquela categoria colige ao longo das elaborações de 

sua obra tardia. 

 No que se refere ao objetivo geral desta pesquisa, a terceira parte figura, portanto, 

como desdobramento em objetivo específico da demonstração do conceito de história presente 

na categoria da “origem” como experiência em torno da produção do saber histórico. Tal 

experiência se vincula de maneira fundamental às noções de abertura (ou irresolução) teórico-

formal enquanto resolução temático-conceitual; isto é, ao passo que Benjamin avança na 

resolução da problemática de um saber histórico adequado às demandas impostas pela noção 

de história que sustenta, tal noção tende fortemente a exigir uma historiografia “aberta”, 

baseada em um particular princípio construtivo enquanto “experimento” teórico-formal. 

 Logo, concernente à tentativa de exibir as características da noção de história presente 

na obra tardia de Walter Benjamin, as três partes deste trabalho cumprem objetivos 

específicos, a saber, a exibição dos desdobramentos da categoria da “origem” em teoria do 

conhecimento, em teoria da história e em método historiográfico. Contudo, é importante 

ressaltar que tal exibição só pode aparecer dissociada do outro nível do objetivo deste trabalho 

aqui nestas formulações iniciais. A interpretação da história da categoria da origem como 

exibição da noção de história presente na obra tardia de Walter Benjamin exige, por sua vez, 

uma particular interpretação da “história” dessa obra. Em outras palavras: os desdobramentos 

particulares da categoria da “origem” aqui visados só podem ser acompanhados se à obra 

benjaminiana tardia for reconhecido uma particular continuidade entre seus momentos. A 

exibição desta particular continuidade aparecerá simultânea ao objetivo de “demonstrar” o 

conceito de história, enquanto interpretação da obra tardia de Walter Benjamin, em cada uma 

das partes do trabalho. 

 

“Origem” como interpretação da história da obra 

 

 Em um nível complementar, ou enquanto desdobramento do objetivo geral, esta tese 

apresentará uma particular interpretação da história da obra benjaminiana tardia. Para tanto, 

serão utilizadas a presente interpretação da categoria da “origem” e a noção de história que 

lhe é subjacente como procedimento de exibição daquela história. De maneira geral, neste 
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nível da discussão que acompanhará as formulações de cada parte do trabalho, a obra tardia 

de Walter Benjamin será interpretada a partir de uma particular continuidade entre seus planos 

específicos e contextos de produção, bem como dos desdobramentos que coincidiram com sua 

recepção. Propõe-se assim, em um exercício de interpretação particular a este trabalho, 

discutir a história da obra do filósofo a partir do conceito de história que é lá construído, de 

modo que, ao mesmo tempo em que tal conceito atinja sua demonstração, a história daquela 

obra ganhe uma imagem privilegiada. 

 A interpretação da obra tardia de Benjamin aqui visada trata-se explicitamente de uma 

exigência para a discussão de seu conceito de história. A mera continuidade entre seus 

momentos, ou mesmo a atribuição destes momentos a “fases” isoladas não permitiria se exibir 

as transformações da categoria da “origem” que a obra tardia benjaminiana testemunha e que 

esta interpretação visa. Trata-se, portanto, de uma tentativa de se associar os aspectos dos 

contextos de produção e das especificidades da própria obra com a noção de história lá 

formulada. Ou, em outras palavras, de se considerar como elementos fundamentais para a 

compreensão e produção (em interpretação) do conceito de história presente na obra tardia de 

Benjamin a própria história dessa obra, exibida nos termos daquele conceito. 

Como mencionado, a categoria da origem versa exatamente sobre a tentativa de se 

apresentar o conhecimento histórico como saber acerca de desdobramentos, constituído por 

continuidades e descontinuidades, pela possibilidade de exibição de uma “verdade” prenhe de 

uma historicidade radical. Neste sentido, um adequado procedimento para a exibição da 

história da obra que constrói aquela formulação é o que reconhece tal formulação como capaz 

de exibir um saber histórico particular acerca daquela obra. 

 Deste modo, cada uma das partes deste trabalho também deverá cumprir, como 

desdobramentos do objetivo geral, a tarefa de interpretar a história da obra benjaminiana 

tardia a partir das interpretações da categoria da “origem”, em objetivo específico neste 

sentido. Assim a obra tardia de Benjamin será tomada como um particular conjunto no qual 

seus momentos exibem suas relações mais significativas se apresentadas a partir dos 

desdobramentos da categoria da “origem”, como aparece no texto que a teoriza, como 

momentos entre o “vir-a-ser” e a “extinção” (cf. nota acima) daquela “obra” como projeto. 

Sendo assim, a primeira parte se dedicará a exibição da origem da obra tardia de 

Benjamin. Isto é, as formulações presentes em Origem do drama barroco alemão serão 

interpretadas não apenas como a “gênese” do conceito de história da obra benjaminiana 

tardia, mas como primeiro momento de sua operação, como mencionado, enquanto teoria do 
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conhecimento a partir do tema da natureza. O reconhecimento das formulações do 

Trauerspielbuch como “origem” daquela noção de história deverá distinguir este momento de 

formulação inicial não como determinador, mas como primeiro nível dos desdobramentos que 

o conjunto da obra tardia representa, ou, também na formulação da categoria da “origem”, 

como “pré-história”
8
 da obra benjaminiana tardia.  

Assim, será possível discutir a “continuação” entre o ciclo do Trauerspielbuch e o 

ciclo de Passagens sem para isso se utilizar de uma noção de “história” da obra contra a qual 

o conceito de história ali formulado justamente se insurge, promovendo o reconhecimento da 

“origem” em história como mais do que mera determinação, mas justamente ideia 

fundamental de indeterminação construtiva na história de cada um de seus momentos. Tal 

noção de história como específica indeterminação é reconhecido como momento do conceito 

de história de Benjamin em suas origens, no ciclo do drama barroco alemão e, portanto, como 

matriz das experiências teóricas posteriores, não como mera continuidade, mas exatamente 

como abertura inscrita naquela formulação; ou, em outras palavras, como possibilidade aberta 

a uma noção crítica de história desenvolvida no particular “futuro” daquela obra.  

A força que o conceito de “origem” exerce sobre a obra de Walter Benjamin reside no 

exercício de crítica e de reconhecimento das especificidades da relação entre tempo e saber; 

exercício este elaborado ao longo do Trauerspielbuch e representado pelas sofisticadas 

formulações do “Prefácio”. A interpretação promovida pela primeira parte deste trabalho 

                                                 
8
 Ao longo do processo de elaboração desta tese se tornou claro que a noção de “pré-história” não se referia 

exclusivamente aos constructos “míticos”, estáveis, mas também a elementos críticos inerentes a esses. Assim, 

tanto o conteúdo “trágico” da história da tragédia (cf. cap. 01), ou a reificação do simbólico (cf. cap. 02) quanto a 

“história primeva do século XIX” (cf. cap. 03), etc., foram gradualmente reconhecidos como conteúdos 

arranjados criticamente. Diante do metabolismo da hipótese que teve lugar durante a elaboração da tese, a 

mesma se fortaleceu na medida em que o “destino anteriormente traçado” da obra tardia de Benjamin (cf. 

abaixo), contra o qual o texto prematuramente se insurgia, mostrou-se não apenas determinante, enquanto 

condições de produção específicas da história daquela obra, mas como constituidor ou original em relação a ela, 

promovendo assim a possibilidade de não apenas interpretar a filosofia de Benjamin à luz de seus termos, 

notadamente a noção de “origem”, mas de certa forma a refigurar, a atualizar, a partir de sua “anterioridade” em 

favor de sua “continuação”. O aspecto crítico do “destino” da obra benjaminiana – das transformações de suas 

formulações iniciais, determinadas pelos reveses de sua história e de sua recepção, passou a ser incorporado, 

portanto, como elemento fundamental de sua “história”. Rolf Tiedemann abre de maneira muito significativa seu 

prefácio ao Das Passagen-Werk com uma menção ao “destino anteriormente traçado (ein Schicksal, lange 

bevor)” (BENJAMIN, 2006; GS V, p. 12) de Passagens, destino esse acerca do caráter interrompido e acabado 

dessa “obra”. Ao passo que se reconhece o caráter fundamental da edição de Tiedemann, em seu primeiro 

momento esta tese se voltou à tentativa de produzir uma história das Passagens, história essa que deveria ir além 

da interpretação que a considera uma “obra” meramente interrompida e inacabada em um “destino”. No 

transcorrer do trabalho da tese, emergiu a perspectiva de que de um modo muito importante aquilo que em 

Passagens a ultrapassa também faz parte de seu destino, inseparável de sua história, ambos profundamente 

transfigurados nas experiências engendradas. Vale ainda ressaltar que tal movimento, inerente ao trabalho 

interpretativo desta tese, partiu das discussões temáticas presentes em sua terceira parte, ressaltando assim ainda 

mais a importância da adequada ressignificação das relações entre filosofia, teoria e método na filosofia a qual 

este texto se dedica. 
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deverá revelar assim a originalidade das formulações do “Prefácio”, inclusive, da categoria 

filosófica da “origem”, por meio da discussão de sua composição a partir da apresentação 

benjaminiana do tempo e do saber modernos presente em Origem do drama barroco alemão. 

A segunda parte do trabalho cumprirá, por sua vez, o objetivo específico de, no 

contexto de promover uma interpretação da obra tardia benjaminiana, apresentar as 

formulações do ciclo de Passagens como particulares desdobramentos e refigurações da 

categoria da “origem”. Trata-se de se reconhecer a “teoria da história” do “Trabalho das 

passagens” como particular desvio das formulações teórico-filosóficas do ciclo do 

Trauerspielbuch nas noções conceituais de “modelo” e “orientação”, fundamentos da 

operação teórica de Passagens. Assim, se na primeira parte se reconhece a “origem” da obra 

tardia de Benjamin nas formulações de Origem do drama barroco alemão, tal origem terá seu 

desdobramento acompanhado na segunda parte deste trabalho ao passo que se reconhecer os 

textos imediatamente vinculados ao ciclo de Passagens como historicamente associados 

aquelas formulações. Interpreta-se aqui, portanto, que as formulações subjacentes a categoria 

da “origem” não apenas dão margem, mas sustentaram e abriram o caminho para a “teoria da 

história” posta a funcionar em Passagens, mesmo, e talvez exatamente por, representarem um 

desvio à história das formulações dos campos da teoria do conhecimento e da arte no 

Trauerspielbuch. 

Em termos de história da obra tardia de Benjamin a segunda parte do trabalho se 

dedicará, consequentemente, ao ciclo de Passagens propriamente dito. Trata-se assim de se 

reconhecer neste ciclo a radicalização da concepção de história benjaminiana, a passo que tal 

ciclo promove sua própria “extinção”
9
 em favor de sua “continuação” nos experimentos 

teóricos engendrados. Os desdobramentos de Passagens em torno daquela extinção e 

continuação são reconhecidos como demonstração das formulações do ciclo da “origem”. 

Neste sentido, o “Trabalho das passagens” será percebido em sua maior força exatamente 

como “projeto” historiográfico produtor das descontinuidades que marcaram sua história e sua 

operação.  

Como se discutirá, a teoria da história elaborada em Passagens tem seu aspecto crítico 

também na concepção de integração de descontinuidades à história. Particular “integração”
10

 

que tenderá não apenas à incorporação de novos conteúdos historiográficos, por assim dizer, 

mas se desdobrará, a partir desses conteúdos, em uma perspectiva teórico-historiográfica cada 

                                                 
9
 Como discutido por Espagne; Werner (2007) cf. Terceira parte desta tese. 

10
 “Integração” que, como se verá logo abaixo, levará o projeto historiográfico à sua “desintegração”, ou melhor, 

à sua tendência à “abertura”. 
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vez mais baseada no pressuposto da integração formal e estrutural de descontinuidades, como 

manifestação de uma “filosofia da história” (de sua crítica da história e da historiografia da 

modernidade). Sendo assim, o ciclo de Passagens será interpretado como momento da 

história da obra de Benjamin marcado pela tentativa “teórica” de construir, com base nas 

descontinuidades históricas, um conceito de história crítico em relação às concepções de 

história de seu tempo. 

A terceira parte circunscreverá o tema da “continuação”
11

 do ciclo de Passagens em 

seus desdobramentos nos planos do livro sobre o poeta Charles Baudelaire (BENJAMIN, 

2013). Como também se verá a história da obra tardia benjaminiana foi marcado por 

importantes reveses, tanto no contexto de sua produção, de seus desdobramentos, quanto em 

sua “recepção”. Como representação adequada do conceito de história lá construído, tais 

contextos, bem como seus desdobramentos, serão reconhecidos como partes integrantes da 

obra tardia de Benjamin e, mais, como dados fundamentais para a compreensão do conceito 

de história lá “posto a funcionar”. 

Concerne-se, naturalmente, a uma interpretação particular dos momentos mais tardios 

da obra benjaminiana. Ao se constatar, nos desdobramentos do “Projeto das passagens” ao 

“livro” sobre Baudelaire, a tendência de radicalizar o conceito de história engendrado pelo 

“Projeto”, se pressupõe a possibilidade de se interpretar a relação de Passagens e dos 

                                                 
11

 Benjamin menciona, em uma referência ainda pouco comentada, a vinculação de sua concepção de história 

sob a categoria da “origem” ao tema da particular “continuação” da “vida das obras”, aspecto do fundamental 

ensaio sobre a tarefa do tradutor (BENJAMIN, 2011); nas palavras do Prefácio: “A história filosófica, enquanto 

ciência da origem (Wissenschaft vom Ursprung), é a forma que permite a emergência, a partir dos extremos mais 

distantes e dos aparentes excessos do processo de desenvolvimento, da configuração da ideia, enquanto Todo 

caracterizado pela possibilidade de uma coexistência significativa desses contrastes [...].Sua história é interna, e 

não deve ser entendida como algo de infinito, e sim como algo relacionado com o essencial, cuja pré- e pós-

história ela permite conhecer. [...] A vida das obras e formas, que somente com essa proteção pode desdobrar-se 

com clareza, não-contaminada pela vida dos homens, é uma vida natural (ein natürliches Leben)” (BENJAMIN, 

1984, p. 69; GS I, p. 227). Ao mencionar a “vida natural”, isto é, a vida história sob a “ciência da origem”, 

Walter Benjamin faz referência explícita ao ensaio sobre a tradução (GS I, p. 410), no qual apresenta a ideia de 

que a tradução se “conecta” ao original – em uma “conexão” “natural (natürlimer)” ou de “vida (Zusammenhang 

des Lebens)” – ao operar a sobrevivência ou a “sobrevida (Überleben)” do original (BENJAMIN, 2011, p. 104; 

GS IV, p. 10) em sua “pervivência (Fortlebens)” (BENJAMIN, 2011, p. 104; GS IV, p. 11). Nesta particular 

continuação, para Benjamin o “original” “alcança de maneira constantemente renovada, seu mais tardio e mais 

abrangente desdobramento (In ihnen erreicht das Leben des Originals seine stets erneute späteste und 

umfassendste Entfaltung)” (BENJAMIN, 2006, p. 105; GS IV, p. 11) em uma “esfera mais elevada” 

(BENJAMIN, 2011, p. 106; cf. nota 44 da tradutora), de certa forma para além dessa vida. Benjamin continua: 

“Na tradução, o original cresce e alça a uma atmosfera por assim dizer mais elevada e mais pura, onde, é claro, 

não poderia viver por muito tempo [...], mas à qual, de modo extraordinariamente penetrante, ele ao mesmo 

alude, indicando o âmbito predestinado e interdito da reconciliação e plenitude das línguas” (BENJAMIN, 2011, 

p, 110; GS IV, p. 14-15). A vida história das obras que corresponde ao processo histórico é reconhecida nas 

descontinuidades ou desvios, pois estes revelam a relação entre a origem e seus desdobramentos. A produção da 

história na perspectiva da “origem” exibe os desdobramentos da anterioridade e de continuação como momentos 

daquelas descontinuidades. A concepção de histórico subjacente a esta concepção terá sua origem na 

interpretação da noção de “natureza-história” e se desdobra na própria “história” da categoria da “origem” e na 

história da obra benjaminiana, como se verá. 
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“planos” àquele “livro”, bem como parte da “história” daquela relação, a partir do conceito de 

história lá formulado. Considera-se, claro, que a “história” de qualquer obra, de seus 

contextos de produção e de sua recepção são esferas passivas de coligação apenas em um 

procedimento interpretativo. Aqui, este processo de interpretação terá como base a leitura 

particular da noção de história da obra tardia de Benjamin realizada. 

Assim, a categoria da “origem”, refigurada por sua vez em aspecto construtivo ou 

princípio metodológico, encontrará nas formulações da terceira parte desta tese os 

desenvolvimentos para além de Passagens – no “Baudelaire” – na demonstração de sua 

“continuação”, ou, em termos da filosofia da “origem”, sua “pós-história” pelas noções de 

abertura e fechamento, engendradas por aquele nível do “Projeto das passagens”. Portanto, a 

história da categoria da origem aqui produzida, de suas passagens de teoria do conhecimento 

para teoria da história e, por fim, para método historiográfico, deverá encontrar os principais 

problemas da obra tardia de Benjamin, a saber, o problema da relação de “Passagens” e do 

“Baudelaire”, do estatuto destes projetos bem como da noção de história por eles ensejada. 

 Enquanto desdobramento do objetivo desta tese, aquele segundo nível de interpretação 

da obra tardia de Benjamin, isto é, a compreensão dos aspectos da história dessa obra pautada 

pelas interpretações da categoria da “origem”, as discussões diretas da obra cumprirão um 

específico e sobremaneira importante papel. A singular interpretação da noção de história e da 

história da obra de Benjamin promovida por esta tese exigirá uma característica proximidade 

aos textos, naturalmente e sempre que necessário, pautada pelos aspectos da recepção e dos 

contextos de produção daquela obra. Mesmo por vezes podendo figurar apenas como “desvio” 

aos temas específicos do texto, as argumentações que os desdobramentos deste trabalho exige 

deverão tomar forma de acordo com o avanço das reflexões. Faz-se necessário ressaltar, mais 

uma vez, que a integralidade das múltiplas, instáveis e por vezes sobremaneira complexas 

formulações da obra benjaminiana tardia não se separam da interpretação que este trabalho 

constrói. 

 

Ao final desta tese ainda aparecerão as “Considerações Finais”, nas quais será traçado 

um panorama da hipótese da particular atualidade do conceito de história de Benjamin para as 

reflexões de teoria da história. Por fim ainda consta, na seção dos Apêndices, um conjunto de 

tabelas compostas a partir de alguns dados quantitativos acerca da produção benjaminiana 

tardia. Tais Apêndices deverão representar um suporte para considerações que aparecerão ao 

longo do texto que fará referência oportunamente aos dados reunidos naquela seção. 
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Os aspectos, questões e incrementos que esta tese suscita à teoria do conhecimento 

histórico só poderão ter seu lugar adequado ao final deste trabalho, em suas “Considerações 

Finais”. Em todo caso, faz-se necessário adiantar alguns pontos a partir dos quais este texto se 

propõe enquanto reflexão teórica e filosófica, sob a forma tanto de “história do pensamento” 

quanto de método a partir do campo da teoria da história. 

Primeiro faz-se necessário ressaltar que o texto que se segue encaminha discussões 

teórico-conceituais que emergem ou pelo menos se relacionam a um campo determinado à 

obra de um filósofo. Sendo um trabalho teórico que, de maneira geral, se dedicará à 

construção de uma perspectiva que indica à filosofia e à teoria da história seu inescapável 

substrato metodológico ou, mais adequadamente aos termos utilizados, o caráter de 

construção do saber histórico, adianta-se o reconhecimento desta tese como preparação. Os 

métodos como experimentos historiográficos que este texto visa apresentar como incrementos 

à teoria do conhecimento histórico não poderiam ser aqui mobilizados, exceto no contexto do 

material ao qual essa tese se dedica: a própria obra do filósofo. Reconhecendo que as histórias 

particulares que Benjamin produziu a partir dos princípios constituídos em sua obra tardia 

remetem a um contexto que, para ser apresentado e devidamente a eles conectado, exigiria 

outro trabalho desta natureza, as possibilidades aqui experimentadas só são dignas da 

qualidade de atual se forem bem sucedidas na explicitação da história do pensamento tardio 

do filósofo na figura de sua obra. 

Outro elemento fundamental que deve ser adiantado por ocasião desta apresentação é 

o aspecto de outra história inserida na pluralidade de histórias que compõem esta tese. Trata-

se da própria história de produção deste trabalho. Vinculada em seu princípio ao anseio de, de 

certa forma, decifrar as Passagens, após seus desdobramentos, seus múltiplos obstáculos e 

vários reconhecimentos de sua impossibilidade, retorna-se à origem e neste singular 

momento, talvez possa dar margem a novas descobertas. De seus muitos pontos de partida, a 

possibilidade de se lançar luz também sobre o que se pode saber com isso o sobre o que isso 

pode significar, talvez aqui tenha um lugar especial. 

  



28 

 

I – “NATUREZA-HISTÓRIA”: TEMPO E SABER 

 

Die Zerstörung bekräftigt durch das vergängliche 

Schauspiel, das sie am Himmel eröffnet, die Ewigkeit 

dieser Trümmer.  

Walter Benjamin
12

. 

 

AS DISCUSSÕES dessa primeira parte se voltam à “Origem do drama barroco alemão 

(Ursprung des deutschen Trauerspiel)”, o “Trauerspielbuch” (BENJAMIN, 1984; 1974). Seu 

objetivo central é interpretar o livro sobre o drama barroco à luz da obra tardia de Benjamin, 

ao passo que se reconhece no Trauerspielbuch não apenas a gênese dos temas, mas a 

preparação do conceito de história que perfaz tal momento da obra. Assim, esta primeira parte 

se apresenta como exercício de reconhecimento da origem do conceito de história da obra 

tardia de Walter Benjamin no Trauerspielbuch, na medida em que aquela noção de origem 

emerge das discussões propostas. 

Composta por dois capítulos, essa parte deverá interpretar os fundamentos da 

concepção de história que se desdobrará em outros momentos da obra benjaminiana, 

especificamente no que se relaciona aos problemas do “tempo” e do “saber” característicos da 

modernidade. Tal concepção de história será por sua vez apresentada sob o tema da 

“natureza”, na medida em que sua discussão terá por base a teoria crítica do conhecimento 

formulada no livro sobre o drama barroco.  

A filosofia do conhecimento crítico-histórica que é apresentado no Trauerspielbuch, 

notadamente em seu conhecido “Prefácio (Erkenntniskritische Vorrede)” (BENJAMIN, 1984, 

p. 49-80; GS I, p. 207-237), teoriza as formulações disseminadas ao longo deste livro. Esta 

parte versará, portanto, àquela dispersão a partir dos temas da “temporalidade” e do “saber”; 

problemas centrais da composição da história dos processos de modernização ensejada por 

Origem do drama barroco alemão. 

Ainda acerca do procedimento desta parte, como também mencionado nas “Questões 

Introdutórias”, trata-se de uma interpretação particular das considerações de Benjamin no 

contexto de Origem do drama barroco alemão. Consequentemente, a articulação dos temas 

apresentados nesta, bem como a característica proximidade com o texto benjaminiano que 

marcará as discussões, fazem referência à necessidade de se produzir a interpretação visada 

                                                 
12

 “A destruição fortalece, pelo espetáculo perecível que abre no céu, a eternidade destes destroços” (GS IV, p. 

123; OE II, p. 47).  
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por este trabalho. Como mencionado, para além da articulação dos temas e conteúdos das 

discussões do Trauerspielbuch, as problematizações que se seguem deverão ser capazes de re-

atribuir o marco da origem do conceito de história de Benjamin – teorizada no “Prefácio” – às 

discussões particulares compostas em tal obra benjaminiana. 

Faz-se necessário também ressaltar, já de antemão, que as discussões elaboradas por 

Walter Benjamin no contexto do Trauerspielbuch promovem a emergência do conceito de 

história de sua obra tardia a partir de um campo específico; trata-se do reconhecimento de que 

os temas de sua obra de meados década de 1920 se desdobram na maioria das vezes a partir 

de problemas de crítica e história da arte. Desse modo, as discussões aqui empreendidas 

deverão passar por algumas considerações que, de maneira mais imediata, se circunscrevem 

em parte ao campo da teoria da arte benjaminiana, mas que, nos momentos adequados deste 

texto, se mostraram como determinantes para a constituição daquele conceito de história. 

Neste sentido, no primeiro capítulo será destacada a especificidade da temporalidade 

moderna relacionada ao particular processo de modernização apresentado no livro de 

Benjamin sobre o barroco. Aquela temporalidade, como se verá, na medida em que é 

reconhecida como dotada de uma estrutura particular – nem linear nem progressiva – também 

tem seu aspecto crítico destacado, isto é, não é reconhecida jamais como mera determinação. 

O tema central deste primeiro capítulo é assim a noção de “natureza-história” ensaiada no 

Trauerspielbuch; para apresentá-la se faz necessário analisar a caracterização da modernidade 

presente nesta obra benjaminiana.  

No contexto do objetivo geral desta primeira parte, a saber, exibir a origem do 

conceito de história presente na obra tardia benjaminiana, o primeiro capítulo figurará como 

primeiro olhar àquela apresentação; olhar esse específico à constituição do conceito de 

história a partir das reflexões acerca das particularidades do tempo da modernidade. Dividido 

em cinco seções, tal primeiro capítulo deverá trazer à luz o cenário para o conceito de história 

da obra benjaminiana a partir das discussões de Origem do drama barroco alemão. 

O segundo capítulo por sua vez deverá atingir o conceito de história de Benjamin em 

sua relação entre modernidade e saber. Dividido em quatro seções, cada uma delas deverá 

articular a importância do saber alegórico como típico saber moderno. Partindo, como se verá, 

de uma história do problema do alegórico na teoria e na história da arte, Benjamin articula 

uma perspectiva do saber moderno profundamente vinculado à ideia de tempo que, para o 

filósofo, caracteriza a modernidade. 
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Acerca do objetivo de apresentar os fundamentos do conceito de história da obra tardia 

de Benjamin no Trauerspielbuch, aquele segundo capítulo deverá se ater a problemática do 

particular “materialismo” característico da obra tardia do filósofo alemão. Logo, se reconhece 

que se atribuir ao procedimento alegórico a possibilidade de se revelar o aspecto da 

“natureza” a partir da associação de sua “lógica” característica ao processo de significação, 

Benjamin demarca o campo de atuação de seu conceito de história em emergência naquela 

obra. 

A reunião dos temas desta primeira parte sob o complexo temático da questão da 

“natureza” representa, por fim, as tentativas de reconhecer a teoria crítica do conhecimento 

que emerge das concepções de tempo e saber típicos da modernidade – e que compõem as 

teorizações da ideia de origem no “Prefácio” – e promovem a tendência do pensamento 

benjaminiano ao tema da história em primeiro lugar a partir de um típico materialismo. O 

tema “natureza-história” enquanto aspecto central deste capítulo representa, por conseguinte, 

não uma “virada” aos problemas do conhecimento e da produção do saber histórico (o que 

contribuiria com a separação da obra em “fases”). Aquele tema aparece sim como um 

desdobramento da concepção de saber moderno, a singular “filosofia da história” 

benjaminiana, em uma teoria da história e em uma concepção metodológica assentada sob o 

princípio construtivo; temas, como já mencionado, das respectivas partes deste trabalho. 

 A “filosofia da história” de Benjamin, como será apresentada, foi construída a partir 

das operações crítico-históricas que constituem o Trauerspielbuch e, posteriormente aparecem 

formulada (teorizada) sob a categoria da “origem” (no “Prefácio” ao livro sobre o drama 

barroco). Neste sentido trata-se, por um lado, de uma intuição sobre os desdobramentos da 

história a partir da articulação entre suas continuidades e descontinuidades – como “estruturas 

históricas” – e, por outro lado, de um esforço de promover, a partir daquela articulação, um 

conhecimento adequado ao seu momento. 
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1. Tempo e Modernidade 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo apresentar um dos aspectos da, por assim 

dizer, “teoria da modernidade” presente no Trauerspielbuch. Tal aspecto se refere à discussão 

empreendida por Benjamin acerca das relações entre a temporalidade moderna, a experiência 

da imanência – da radical imersão na condição mundana – e os aspectos de determinação e 

indeterminação desta experiência. Ao reconhecer as especificidades dos processos de 

racionalização e de humanização do tempo que caracteriza a época moderna – em 

contraposição às experiências temporais tradicionais – Walter Benjamin atribuiu uma 

particular qualidade crítica àqueles processos. 

Deste modo, Benjamin atribui em sua obra mais tardia um duplo aspecto aos processos 

de modernização: por um lado será enfatizado seu caráter determinador, mas, por outro lado, 

se destacarão as possibilidades de indeterminação inerente à modernidade. 

Consequentemente, cinge-se à ideia benjaminiana de experiência temporal moderna, 

evidenciada a partir da noção de “natureza-história”, bem como às específicas relações com a 

“tradição” presentes em sua filosofia, uma perspectiva crítica capaz de orientar sua “filosofia 

da história” da modernidade. 

A primeira seção se dedicará à apresentação da gênese e dos contextos de emergência 

da obra Origem do drama barroco alemão. Seu objetivo é tanto apresentar a obra que será 

referência para esta primeira parte, quanto introduzir alguns elementos que perfazem a 

discussão por ela ensejada. Serão também apresentadas algumas referências aos temas do 

Trauerspielbuch em textos anteriores a esse, de modo a reconhecer nos desdobramentos 

temáticos, a história das noções que compõem o livro sobre o drama barroco em seus 

contextos anteriores.  

A segunda seção, por sua vez, apresentará uma reflexão acerca da relação entre as 

noções de “tempo trágico” e “tempo histórico”. Será acompanhada a discussão benjaminiana 

a partir da qual emerge a qualificação da estrutura moderna como tipicamente temporal, isto 

é, marcada e determinada pelo aspecto de instabilidade temporal característica daquela época. 

Versa-se assim sobre o reconhecimento de que, nas discussões benjaminianas acerca do tema 

da história moderna da tragédia, já se opera a crítica formulada pela noção de temporalidade 

que as discussões visam desvelar. A narrativa benjaminiana da história da tragédia 

reconsidera o significado das tragédias antiga e moderna a partir de uma perspectiva crítica 

que reconhece, nas descontinuidades entre estes gêneros, sua autêntica correspondência. Deste 
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modo as discussões da segunda seção tematicamente poderão apresentar um desvio, mas um 

desvio que visa mapear as origens da operação crítico-histórica apresentada pelo 

Trauerspielbuch. 

Como desdobramento daquela discussão, a terceira seção apresentará a noção de 

“imanência” como elemento determinador da experiência moderna para Benjamin. Ao mesmo 

tempo, tal noção de imanência será entendida como substrato da concepção de história 

desdobrada no Trauerspielbuch – e representada pela noção de “natureza-história”. A questão 

da imanência será apresentada por uma discussão de suas figuras típicas, isto é, dos elementos 

do drama barroco que promoveram o reconhecimento por parte de Benjamin da 

especificidade daquele teatro em relação à noção moderna de história. Tais figuras deverão 

representar tanto os conteúdos do teatro barroco alemão quanto a forma peculiar a partir da 

qual esse teatro revela as especificidades da temporalidade moderna. Exigindo uma atenção 

maior às características e aos papeis das figuras do Trauerspiel, esta seção encaminhará à 

perspectiva história forjada a partir de Origem do drama barroco. 

A quarta seção deverá aparecer como um desvio produtivo no contexto deste primeiro 

capítulo. Tal seção se dedicará à apresentação de algumas interpretações da experiência 

moderna, notadamente da relação entre experiência histórica e determinação, que ao mesmo 

tempo se aproximam, mas demarcam uma importante diferença em relação às noções 

presentes no Trauerspielbuch. Em outras palavras, a partir da menção às noções de “história 

natural” em dois autores contemporâneos à redação de Origem do drama barroco alemão, se 

prepararão as discussões para a quinta e última seção, que ressalta o aspecto altamente 

particular da noção de “natureza-história” que emerge da teoria da modernidade presente na 

obra de Walter Benjamin. 

Por sua vez, a quinta seção deste capítulo apresentará a ideia benjaminiana de 

“natureza-história”. Esta ideia marca as críticas de Benjamin às estruturas determinadoras da 

modernidade – o aspecto “mitológico” da história moderna – na figura da “segunda natureza”, 

como também reconhece o caráter crítico desta noção. Assim, nos momentos mais tardios da 

obra de Benjamin, especialmente no contexto de Passagens, se perceberá que pertence a 

origem das concepções que atribui exatamente às figuras da determinação ou do 

“fechamento” da história – “história primeva”, “mito”, “sonho”, “eterno retorno” – um radical 

potencial crítico, precisamente a capacidade de promover a “abertura” da história. 
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1.1 Gênese e Contextos de Origem do drama barroco alemão 

 

Nas linhas a seguir será apresentado um breve retrospecto do contexto e da gênese do 

chamado Trauerspielbuch, de modo a apresentar o texto bem como alguns dos elementos que 

serão abordados nas discussões seguintes. No contexto deste primeiro capítulo, esta breve 

seção objetiva apresentar a gênese dos temas que perpassam a obra benjaminiana de 1915 até 

a emergência do livro sobre o drama barroco. 

 Reconhecida como a mais importante, “extensa, complexa e esotérica” (OSBORNE, 

1998, p. 05) obra publicada durante a vida de seu autor, o livro sobre o teatro alemão aparece 

hoje como um dos mais importantes textos da filosofia e da crítica literária do século XX 

(ROUANET, 1984, p. 12). Apesar de ainda não ser reconhecido fora dos círculos 

benjaminianos (BOLLE, 2000, p. 106), o livro sobre o drama do barroco se mostra como 

referência indispensável para a compreensão dos motivos estruturadores da obra de Walter 

Benjamin.  

O texto do Trauerspielbuch é aberto por duas datas, 1916 e 1925
13

, que marcaram seu 

esboço e sua redação, de acordo com a dedicatória que faz Benjamin no livro. De certa forma 

a “fisionomia” destas datas indica em Origem do drama barroco alemão o seu tema: a 

história. O transcorrer dos anos de 1916 e 1925 marcam a história do Trauerspielbuch em 

termos de sua origem (BENJAMIN, 1984, p. 68; 1974, p. 226), como se verá nos parágrafos 

seguintes. 

A gênese daquela obra foi marcada pelas tentativas de ingresso em uma carreira 

acadêmica por parte de Benjamin. Após a conclusão de seu doutorado sobre a filosofia do 

primeiro-romantismo, o filósofo atingira, por assim dizer, o limiar do último estágio para uma 

“carreira acadêmica”: a produção e apresentação de uma tese de livre-docência 

(Habilitationsschrift), pré-requisito para a academia alemã (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 

31) naquele período.  

Em termos temáticos, a circunstância da produção daquela tese de livre-docência 

surgiu como desdobramento da noção “crítica imanente”, demonstrada na obra O Conceito de 

Crítica de Arte no Romantismo (BENJAMIN, 1999) e no ensaio As Afinidades Eletivas de 

                                                 
13

 Datas que aparecem na dedicatória do livro: “Esboçado (Entworfen) em 1916. Escrito (Verfasst) em 1925. 

Antes, como hoje, dedicado à minha mulher” (GS I; BENJAMIN, 1984; 1974). A despeito da imprecisão 

“factual” destas datas (STEINER, 1998, p. 07) ambas são altamente significativas: remontam o período de 

redação dos textos-base do Trauerspielbuch – suas “miniaturas” (GILLOCH, 2002, p. 60) – como aparecerá a 

seguir, bem como a referência ao “desaparecimento” de Origem do drama barroco alemão para a Academia, 

melhor, a determinação de seu lugar. 
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Goethe (BENJAMIN, 2009). Aquele contexto também remonta o fracasso
14

 da revista 

Angelus Novus (GILLOCH, 2002, p. 57), enquanto projeto de “crítica” por vias mais formais.  

Pode-se dizer que a intenção de redigir uma Habilitationsschrift sobre o teatro alemão 

da época do barroco se materializa a partir de 1923, quando Walter Benjamin decide-se pela 

proposição da livre docência na Philosophische Fakultät da Universidade de Frankfurt 

(STEINER, 2010, p. 65), após desistir da proposição em Heidelberg
15

 (SELIGMANN-

SILVA, 2010, p. 31) e em Berna (STEINER, 1998, p. 09), onde havia realizado seu 

doutorado.  

Seguidos alguns meses de pesquisa em Berlim
16

, Benjamin viajou para Capri, no verão 

de 1924 (GILLOCH, 2002, p. 63) onde redigiu boa parte do texto do Trauerspielbuch. A 

estada em Capri foi marcada também por pelo menos três acontecimentos de grande 

repercussão na vida de Walter Benjamin: o primeiro contato com Asja Lacis
17

, a leitura de 

História e Consciência de Classe de Lukács e a morte de Florens Christian Rang (GILLOCH, 

2002, p. 64) – o “leitor ideal” do Trauerspielbuch (MURICY, 1998, p. 156). 

Como é sabido, a apresentação do Trauerspielbuch como Habilitationsschrift 

fracassou duplamente, primeiro em sua apresentação no “departamento” de germanística 

(STEINER, 1998, p. 11), depois na proposição ao departamento de estética/filosofia da arte da 

Universidade de Frankfurt. Para evitar uma “recusa pública” (STEINER, 1998, p. 11), o 

orientador de W. Benjamin recomendou que o filósofo retirasse oficialmente sua candidatura, 

fato que ocorreu em setembro de 1925 (STEINER, 1998). 

No contexto das datas que abrem a obra, se o ano de 1925 marca a redação 

(“Verfasst”) de Origem do drama barroco alemão e sua dupla recusa, o ano de seu “esboço” 

(“Entworfen”) (GS I), 1916, não é menos significativo. Remonta a tal momento a redação das 

“miniaturas”
18

 da obra (GILLOCH, 2002, p. 60): o Trauerspiel e Tragédia e O Significado da 

                                                 
14

 Benjamin tentou criar em 1921 uma “revista de crítica cultural” que teria o nome do quadro de Paul Klee – 

adquirido no mesmo ano –, que teria o “modelo da Athenäum” do primeiro-romantismo (SELIGMANN-SILVA, 

2010, p. 29). O projeto fracassa, ou talvez figure como a realização de sua promessa de atualidade. 
15

 Seligmann-Silva chama a atenção para os motivos que levaram Benjamin a desistir de Heidelberg: o 

“antissemitismo na faculdade de Letras” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 31).  
16

 A partir deste período W. Benjamin por cerca de vinte meses na Staatsbibliothek de Berlin (GS, p. 873) 

selecionando as cerca de seiscentas citações que comporiam do Trauerspielbuch – os “blocos de construção” nas 

palavras de Benjamin (GILLOCH, 2002, p. 66) – sobre a literatura do barroco.  
17

 Benjamin e Asja Lacis (1891-1979), nas palavras do filósofo – relembradas por Gershom Scholem – “uma letã 

bolchevista de Riga” (BENJAMIN, 1989, p. 14), se conheceram em maio de 1924. Lacis “teve uma influência 

decisiva” na vida de Benjamin (BENJAMIN, 1989, p. 14), ainda nas palavras de Scholem, influência tanto 

afetiva quanto intelectual, influenciando o filósofo decisivamente em direção ao marxismo. 
18

 Tanto os editores (BENJAMIN, 2013, p. 59, nota ‘a’) quanto parte dos comentadores reconhecem as 

referências explícitas (PENSKY, 2001, p. 73), o caráter de “modelo” (STEINER, 2010, p. 65), “miniatura” 

(GILLOCH, 2002, p. 60) e “esboço” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p.22) dos ensaios “histórico-filosóficos e 
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Linguagem no drama barroco e na tragédia (BENJAMIN, 2013b), além do texto Sócrates 

(BENJAMIN, 1993), bem como o ensaio Sobre a Linguagem em geral e sobre a linguagem 

humana (BENJAMIN, 2011). Segue-se uma sucinta apresentação de alguns destes textos 

produzidos em torno do ano de 1916 que estabelecem referências implícita e explícita com 

Trauerspielbuch. Os temas apresentados a seguir aparecerão exclusivamente como referência 

anterior às problemáticas discutidas em Origem do drama barroco e comentadas nas seções 

seguintes deste trabalho. 

No breve e hermético texto “Sócrates (Sokrates)” (BENJAMIN, 1993, p. 175-178; GS 

II, p. 129), redigido em 1916 e conservado em uma cópia escrita por G. Scholem (LUCAS, 

1993, p.18), Walter Benjamin discute a “promiscuidade” das “ideias sexuais no campo do 

espiritual” (BENJAMIN, 1993, p. 178), pela perspectiva de uma transição das noções de Eros 

e daimon pela relação dita “inautêntica”, ou melhor, irônica entre erotismo e saber. A figura 

de Sócrates nos textos platônicos é apresentada por Benjamin como fronteira entre as 

concepções míticas da tragédia clássica e moderna, entre o silêncio e o nascimento da ética 

(LUCAS, 1993, p. 40). O fragmento Sócrates exibe as origens das discussões do declínio da 

“palavra trágica” nos diálogos platônicos no co-pertencimento e ambiguidade entre mito, 

“ordem demoníaca” e tragédia (CHAVES, 2007, p. 126) – bem com das relações entre 

verdade e beleza no contexto do Simpósio. Esse texto, apesar de geralmente não discutido 

pela recepção Trauerspielbuch, contém um importante esboço da concepção benjaminiana da 

passagem da experiência trágico-antiga para as formas de interpretação posteriores a essa. 

Outro texto da safra de 1916 com referências explícitas à Origem do drama barroco 

alemão é o “Drama barroco e tragédia (Trauerspiel und Tragödie)” (BENJAMIN, 2013, p. 

59-62; GS II, p. 133-137), que discute as relações entre drama barroco e tragédia a partir dos 

temas da temporalidade, da morte e da linguagem, identificando o caráter “intermediário” 

(BENJAMIN, 2013, p. 62), limiar, de transição das concepções de tempo mítico-trágica e 

moderna-coisificada, na esfera do jogo (spiel)/repetição.  

Também um texto seminal deste período
19

, “O Significado da linguagem no drama 

barroco e na tragédia (Die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 63-67; GS II, p. 137-140), ressalta de maneira fundamental a distinção 

                                                                                                                                                         
metafísicos” Trauerspiel e tragédia, O Significado da linguagem no drama barroco e na tragédia e Sobre a 

Linguagem em geral e sobre a linguagem humana em relação ao Origem do drama barroco. Além destes três 

textos, remonta a 1916 o Sócrates, pouco mencionado, mas, como se verá (seção 1.2) também significativamente 

relacionado ao contexto temático do Trauerspielbuch. 
19

 O ano de 1916 é “a datação presumivelmente mais exata do surgimento deste ensaio”, segundo os editores 

(BENJAMIN, 2013, p. 64). 
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entre a “pura palavra” (“reine Wort”), o discurso “decisivo” da tragédia e a “palavra em 

transformação” (“Das Wort in der Verwandlung”) (BENJAMIN, 2013b, p. 65; GS II, p. 138), 

a palavra incompleta, hesitante do drama barroco. Ambos os textos indicam, de maneira 

altamente significativa, as relações entre temporalidade clássica e moderna, na fronteira de 

suas interpretações no Trauerspiel. 

Pode-se ainda identificar, na continuação do contexto do Trauerspielbuch, outros 

textos também com referências implícitas e altamente significativas. Trata-se primeiro de 

“Destino e Caráter (Schicksal und Charakter)” (BENJAMIN, 2001, p. 89-100; GS II, p. 171-

179), que elabora discussões fundamentais acerca dos conceitos de natureza e “culpa” 

(CHAVES, 2007, p.126) nos contextos do mito e da história (BENJAMIN, 2001, p. 163).  Tal 

texto, de acordo com os seus editores, foi escrito por volta de 1919 e publicado em 1921 

(BENJAMIN, 2012, p. 211). Importantes partes das discussões presentes no Trauerspielbuch 

farão referências àquelas presentes nesse texto, especialmente, como se verá, das relações 

entre a leitura benjaminiana de que visava uma reorganização do significado das esferas do 

“destino”. 

Identificam-se discussões fundamentais ao Trauerspielbuch também em “As 

Afinidades Eletivas de Goethe (Goethes Wahlverwandtschaflen)” (BENJAMIN, 2009, p. 11-

121; GS I, p. 123-201), longo ensaio publicado em 1924/25, que engendra discussões caras 

tanto em termos do método do “comentário” (PENSKY, 2001, p. 74) e da “crítica imanente” 

(GILLOCH, 2002, p. 54) de ambas as obras, quanto das noções de “teor factual” e “teor de 

verdade” (“Sachgehald” e “Wahrheitgehalt”) (BENJAMIN, 2009, p. 12), das relações entre 

verdade, beleza e aparência, presentes no Prefácio epistêmico-crítico ao livro sobre o drama 

barroco.  Outro aspecto fundamental de As Afinidades Eletivas de Goethe é a relação 

desenvolvida entre mito e história, um dos temas fundamentais dos procedimentos elaborados 

no livro sobre o drama alemão. 

Por fim, faz-se importante ressaltar a considerável relação – destacada por Max 

Pensky (PENSKY, 2001, p. 76) – entre temporalidades messiânica, histórica e natural, 

desenvolvidas no seminal texto “Fragmento teológico-político (Theologisch-Politisches 

Fragment)” (BENJAMIN, 2012, p. 23-24; GS II, p. 203-204), um de seus mais “enigmáticos 

e densos” textos, cuja datação é alvo de controvérsia
20

, em que pode ser lido também – na 

esteira dos dois textos de 1916 – como uma articulação das tensões entre temporalidade 

messiânica, histórica e mítica, nas origens da modernidade. 

                                                 
20

 Scholem e a edição alemã indicam que a redação do Fragmento tenha ocorrido por volta de 1920, enquanto 

Adorno apresenta o trecho como produto da obra tardia de Benjamin (BENJAMIN, 2012, p. 193). 
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No que se refere às “fontes” das discussões empreendidas em Origem do drama 

barroco alemão, é preciso também reconhecer que em seus fundamentos, a obra foi de certa 

forma montada, composta
21

 pela reunião e discussão de uma extensa bibliografia, pelas 

referências aos textos anteriores em quase uma década – mencionados acima – bem como no 

que se refere ao seu Prefácio.  

 Especificamente no capítulo que se segue, não se problematizará diretamente o texto 

do Prefácio ao Trauerspielbuch. As referências que aparecerão ao longo deste capítulo – 

mesmo da própria tese – visam mais “esclarecer” alguns aspectos das discussões específicas 

presentes no texto que abre Origem do drama barroco alemão. Como mencionado nas 

“Questões Introdutórias” deste trabalho, visa-se principalmente aqui apresentar de que modo 

o “conceito” de história presente na obra de Benjamin – representado, teorizado na categoria 

da “origem” – foi formulado e principalmente como tal perspectiva pode exibir o próprio 

fundamento daquele “conceito”. Trata-se, deste modo, como também mencionado, de 

identificar nas discussões dos temas e nas estratégias empreendidas no Trauerspielbuch a 

“origem” da noção de história de Benjamin a partir da integração que essa promove entre 

operação conceitual – e mesmo metodológica – e as concepções de tempo e saber típicas da 

modernidade apresentadas no livro.  

1.2 Crítica histórica da história da tragédia 

 

A questão da especificidade da experiência moderna, radicalizada no período do 

barroco sob a imanência, foi introduzida por Benjamin pela diferenciação das referências 

temporais das tragédias antiga e moderna, representada no teatro do barroco alemão, o 

chamado Trauerspiel. Uma das discussões mais importantes para a compreensão da noção de 

história desenvolvida na obra tardia de Benjamin é o problema da particularidade da 

experiência moderna, discutida no livro sobre o drama barroco alemão. Trata-se, de certa 

forma, de uma história crítica da tragédia elaborada por Walter Benjamin com intuito de 

revelar os aspectos tipicamente modernos do drama moderno do teatro alemão do barroco. 

                                                 
21

 Mesmo formando uma obra integral (objetivada e publicada como tal), a organização do texto do 

Trauerspielbuch exibe uma importante imagem do estilo filosófico de Walter Benjamin – radicalizado ao ponto 

de abolir o estatuto de obra fechada, tradicional, nas Passagens. A obra Origem do drama barroco alemão é 

composta por duas partes, “Drama barroco e tragédia” e “Alegoria e drama barroco”, cada uma delas divididas 

em três seções (apenas numeradas), sendo cada uma das seções ainda divididas em subseções temáticas (sessenta 

e três no total) nomeadas de acordo com o tema elaborado. Faz-se ainda necessário ressaltar a extensão da 

coleção de citações que o Trauerspielbuch apresenta: cerca de seiscentas. Tal característica material desta obra 

reforça a ideia da particularidade do estatuto das Passagens, no sentido de que sua brusca interrupção não pode 

significar uma condenação do escrito à inconclusividade; cf. Apêndice I. 
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Para Benjamin, a ênfase na especificidade histórica da tragédia moderna por um lado 

revelaria os aspectos “mitificados”, não históricos da história do trágico, bem como revelaria 

a adequada qualidade da experiência moderna. Assim, em referência ao objetivo específico 

deste capítulo, esta segunda seção deverá apresentar uma das especificidades da 

temporalidade moderna a partir da perspectiva crítica presente na obra de Benjamin. 

O problema das relações entre o tempo “trágico” e “histórico” é aqui reconhecido 

como uma das passagens da teoria da linguagem, da primeira obra de Benjamin, a concepção 

de tempo que engendra sua obra posterior. 

Deste modo, esta seção se dedicará à apresentação do caráter histórico do “drama 

barroco”, em contraposição às perspectivas de certo modo a-históricas da história da tragédia. 

Elegendo esta problemática como uma das bases para a formulação da teoria da experiência 

no Trauerspielbuch, tal debate deve ser acompanhado. Para tanto, em primeiro lugar se 

evidenciará a distinção entre drama barroco e tragédia, bem como, no decorrer desta 

distinção, reconhecer a particular concepção de tempo atribuída por Benjamin ao drama 

barroco (WEBER, 1991, p. 474) e, portanto, sua específica relação com a tradição.  

Consequentemente, nas confrontações benjaminianas entre tragédia antiga e drama 

barroco – contra a hegemonia da história da arte idealista de matriz aristotélica (GILLOCH, 

2002, p. 73), bem como do historicismo da academia alemã
22

 (WEBER, 1991, p. 467) – o 

elemento histórico diferencia os dois gêneros. A questão central do debate parece ser, no 

contexto desta distinção, não a oposição entre os tempos trágico e histórico, mas uma 

reorganização de suas relações por meio da crítica da história do trágico. 

Concernente às explicações legitimadas pela noção de tragédia de Aristóteles, a crítica 

benjaminiana se dirige ao conceito universal e a-histórico de tragédia, uma crítica do “trágico 

como universal e atemporal” (CASTRO, 2009, p. 19), isto é, pela apresentação do caráter 

especificamente grego (CHAVES, 2007, p. 117) e consequentemente pela diferenciação entre 

as tragédias clássicas e modernas (CASTRO, 2009, p. 20). A inadequação do drama alemão 

do período barroco à “essência grega” da tragédia condenaria, para os teóricos clássicos da 

tragédia, o Trauerspiel ao estereótipo de desdobramento menor, deformado e infecundo da 

tragédia – ao contrário de se reconhecer a experiência trágico-antiga como específica ao seu 

tempo. 

                                                 
22

 Como ainda indica Samuel Weber: a crítica benjaminiana à concepção de história do “historicismo” 

acadêmico remonta à Nietzsche, para além das críticas ao Nascimento da Tragédia (WEBER, 1991, p. 476, nota 

13) e mais no contexto da “Segunda Intempestiva”. 
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Os elementos da filosofia do trágico e da história da arte que construíram a imagem da 

continuação da tragédia clássica no drama barroco remontam leituras específicas da filosofia 

do trágico em Aristóteles, que promoveram sua interpretação a partir de seus efeitos de 

“piedade e terror” (BEJAMIN, 1984, p. 74). Tais leituras acabaram por constituir uma 

“aparência” histórica e, portanto, uma interpretação a-histórica ao “desenvolvimento” da 

tragédia, ou, em outras palavras, não reconheceram as descontinuidades inseridas na história 

do trágico. 

Walter Benjamin atribui àquelas leituras “psicologizantes” – como supressão da 

diferença entre contemporâneo e atual (BENJAMIN, 2012, p. 27) – ao procedimento da 

“empatia” “que mascara a simples curiosidade com disfarce do método” como o processo de 

“substituição” (BENJAMIN, 1984, p. 76) utilizado pelos historiadores influenciados pela 

concepção de história acadêmica daquele período; bem como à crise do classicismo e a busca 

por respostas que marcaram uma reaproximação do barroco, mediada pelo expressionismo, na 

“busca de um estilo linguístico violento, que esteja à altura da violência dos acontecimentos 

históricos” (BENJAMIN, 1984, p. 77). Assim o filósofo critica tanto as concepções não 

históricas da experiência do trágico, “empáticas”, quanto as tentativas, por assim dizer, de 

vivenciar o trágico em um tempo para ele inadequado. 

Contra a perspectiva de “vivenciar” o Trauerspiel – “ir até ele” – Benjamin propõe 

deslocar o drama alemão barroco até o seu presente, isto é, atualizando-o. O filósofo elabora 

uma genealogia do problema da interpretação do barroco: do interesse expressionista – 

contemporâneo à redação do Trauerspielbuch – ao retorno aos temas antigos pelo classicismo, 

passando pela específica concepção de história da arte do século XIX – em direção a uma 

concepção de história que lhe fosse atual. 

O reconhecimento do caráter histórico da tragédia moderna e a peculiaridade do drama 

barroco em relação à tragédia clássica revelariam deste modo o caráter histórico desse gênero 

ao mesmo tempo em que revela o conteúdo do drama barroco. Para Benjamin o “conteúdo”, o 

“objeto mais autêntico” do Trauerspiel “é a própria vida histórica (geschichtliche Leben) 

como aquela época a concebia” (BENJAMIN, 1984, p. 86; GS I, p. 242). A historicidade 

específica do drama barroco atinge não apenas seu conteúdo, mas também criticamente a 

aparência atemporal do conceito de tragédia (da história clássica da tragédia). Benjamin 

anota: 

Nisso ele (o Trauerspiel) se distingue da tragédia, cujo objeto não é a história, mas o 

mito, e na qual a estatura trágica das dramatis personae não resulta da condição 

atual, radicada na monarquia absoluta, e sim numa condição pré-histórica 
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(vorgeschichtliche), radicada no heroísmo passado (BENJAMIN, 1984, p. 86; GS I, 

p. 243).  

 

Neste momento se faz importante ressaltar que o drama barroco aparece não só como 

experiência história e como evento histórico, mas, mais do que isso, surge como contrapartida 

histórica (WEBER, 1991, p. 488) e até mesmo complemento das experiências engendradas 

pela história da tragédia.  

O Trauerspiel como concepção de história é assim reconhecido como conteúdo e 

estrutura do drama barroco alemão (PENSKY, 2001, p. 75). Trata-se de um procedimento 

tipicamente benjaminiano, como se verá outras vezes: a crítica capaz de restituir os aspectos 

históricos do drama barroco exige o reconhecimento e, de algum modo, a “utilização” da ideia 

de história subjacente ao drama barroco. 

Para Benjamin, naquele tempo, “o termo Trauerspiel se aplicava tanto à obra como 

aos acontecimentos históricos, do mesmo modo que hoje, com maior justificação, ocorre com 

o termo trágico” (BENJAMIN, 1984, p. 87). Isto é, da mesma forma que na época do barroco 

o aspecto trágico-moderno era reconhecido como qualidade dos próprios acontecimentos, 

contemporaneamente se atribui ao trágico-antigo a capacidade de explicitar aspectos da 

realidade atual. Mas, como mencionado aqui, tal experiência trágico-antiga se funda em uma 

concepção “pré-histórica” do trágico; uma concepção que para Benjamin tanto obscurece a 

compreensão da especificidade antiga da tragédia grega, quanto o aspecto moderno do drama 

barroco alemão.  

Assim sendo, se qualifica a tragédia como “antimítica” (CASTRO, 2009, p. 23), mas 

apenas na medida em que se apresenta sob a modernidade; à arte moderna resta senão, como 

referência à experiência do trágico, a interrupção que essa representa – o sem-expressão 

discutido no ensaio sobre Goethe
23

 (CASTRO, 2009, p. 33).  O heroísmo trágico-antigo não 

seria fundado no mítico, mas a tentativa de caracterizar as experiências modernas a partir de 

seu cânone enredaria essa experiência na estrutura mítica subjacente à aparência histórica da 

continuidade da tragédia. Deste modo, não basta apenas meramente diferenciar tragédia antiga 

da “tragédia” moderna, faz-se necessário operar a crítica da (trágica) história do trágico 

(SZONDI, 2004) pelos elementos que lhe são atuais. 

Para Benjamin, o elemento fundamental, a experiência do trágico-antigo, poderia 

servir como elemento crítico da história da tragédia, na medida em que pudesse ser 

                                                 
23

 Benjamin anotou naquele ensaio (de redação contemporânea ao Trauerspielbuch): “É o sem-expressão que 

destrói aquilo que ainda sobrevive em toda aparência bela como herança do caos: a totalidade falsa, enganosa – a 

totalidade absoluta” (BENJAMIN, 2009, p. 92; GS I, p. 181). 
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ressignificado pela concepção histórica moderna. O “silêncio trágico” (CHAVES, 2007), a 

particularidade da forma linguística da tragédia antiga, de certa forma, seu reconhecimento, 

interromperia aquela aparente “tragicidade” da história do trágico. Nesta experiência de 

descontinuidade (o “silêncio”), caracteristicamente diferente da descontinuidade histórica da 

história da época moderna, Benjamin busca a correspondência entre as experiências trágico-

antiga e trágico-moderna de modo a criticar a aparência mítica que enredou antiguidade e 

modernidade. 

Benjamin então se aproxima de Nietzsche, via Franz Rosenzweig (CHAVES, 2007, p. 

119) para apresentar a preparação da crítica da história da tragédia. Mas, ao mesmo tempo em 

que o Nascimento da Tragédia (NIETZSCHE, 2007) indica a cisão entre o trágico e o ethos 

histórico (BENJAMIN, 1984, p. 125), isto é, destaca o caráter distinto da condição trágica e 

histórica, portanto, moderna, para Benjamin Nietzsche sucumbe ao “abismo do esteticismo” – 

onde “não há mais base para a reflexão racional
24

” – ao postular a estetização da existência 

(BENJAMIN, 1984, p. 126) como alternativa a fragmentariedade histórica de sua época. A 

crítica benjaminiana ao trágico por assim dizer “estetizador” do primeiro Nietzsche e 

consequentemente ao idealismo do primeiro romantismo
25

 abre a concepção de história do 

Trauerspiel que Benjamin visa atualizar. 

Assim, a teoria da tragédia moderna apresentada por Walter Benjamin a desvincula 

das generalizações moralizantes
26

 da tradição da crítica (CASTRO, 2009, p. 33), da “ideia de 

que a tragédia se vincula essencialmente a uma lição de moral e de virtudes” (CHAVES, 

2007, p. 118) ao apresentar os gêneros como ideias (SÜSSEKIND, 2009, p. 43). Um dos 

elementos frequentemente citados nas interpretações da teoria da tragédia de Benjamin são 

seus debates com Florens Christian Rang
27

, acerca do caráter “agonal” da tragédia grega 

(CHAVES, 2007, p. 118), bem como do debate acerca das relações entre história e ideias na 

célebre carta de Benjamin ao amigo
28

 (CASTRO, 2009, p. 22), em que o caráter histórico da 

verdade é apresentado em contrapartida às ideias de verdade atemporal.  

                                                 
24

 A crítica benjaminiana ao “esteticismo” do primeiro Nietzsche se estenderá às obras posteriores do filólogo 

alemão no contexto das Passagens; significativamente em torno dos temas do eterno-retorno e da crítica (tão 

arrasadora quando mistificadora para Benjamin) da concepção de tempo – engendrada pelo peso “histórico” do 

século XIX. 
25

 Pelas vias da estruturação – ideal goetheano – da diferença – ideia primeiro-romântica (cf. “Epílogo” sobre 

Goethe no O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, BENJAMIN, 1999), isto é, a Ursprung 

benjaminiana como ritmo entre desdobramento e historicidade. 
26

 Desvinculação operada pela leitura nietzschiana da tragédia. 
27

 Significativamente “leitor ideal” do Trauerspielbuch (MURICY, 1998, p. 156). Em termos da vida trágica 

dessa obra (GILLOCH, 2002, p. 64) – o desaparecimento precoce de Rang aparece como “selo trágico” do 

Trauerspiel (MURICY, 1998, p. 157), ao lado de sua recusa na Universidade alemã (MURICY, 1998, 158). 
28

 Referida na seção seguinte sob o tema da Naturgeschichte. 
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Concernente ao drama barroco, a referida “mitologização” corresponde à tradição 

crítica que se dedica ao barroco, pois o mito associa-se à história da tragédia na filosofia do 

trágico. Isto é, na tradição da interpretação da “essencialidade” e “universalidade” da tragédia 

faltou, nas palavras do Prefácio ao livro sobre o drama alemão, captar a “ressonância 

histórica” do drama moderno (BENJAMIN, 1984, p. 70; GS I, p. 229); ressonância esta que a 

própria forma dramática requer e traz para si.  

Aquela captura da “ressonância” também falta ao texto de Nietzsche sobre o trágico – 

pois, para Benjamin, Nietzsche não acessou os “conceitos da filosofia da história e da 

religião” (BENJAMIN, 1984, p. 127), isto é, não confrontou os problemas históricos 

engendrados pela história dos gêneros. A partir de uma discussão diferente, e sem caracterizá-

la, Werner Jaeger também considera a descontinuidade entre as experiências apresentadas 

pela tragédia antiga e modernas: 

A tragédia de Ésquilo não consegue aguentar-se nos palcos modernos [...] É certo 

que, numa época perturbada como a nossa
29

, a dialética de Eurípedes desperta um 

eco de simpática afinidade. Mas não há coisas mais mutáveis que os problemas da 

sociedade burguesa. Basta pensar o quanto estão longe de nós Ibsen e Zola, no 

entanto incomparavelmente mais próximos que Eurípedes, para compreendermos 

que aquilo que constituía a força de Eurípedes, em seu tempo, representa 

precisamente para nós uma barreira intransponível (JAEGER, 1994, p. 318). 

 

Apesar de formuladas a partir de outro contexto, as considerações de Jaeger podem ser 

significativas aqui. Mesmo não sendo o intuito da Paidéia naquele momento, é possível 

contextualizar as discussões benjaminianas a partir da citação acima, tanto nas referências à 

“mutabilidade” da “sociedade burguesa” – isto é, a instabilidade histórica que subjaz à 

experiência moderna – quanto na ênfase a “simpática afinidade” que os temas trágico-antigos 

despertaram naquele momento – e talvez as tentativas de qualificá-lo sob os pressupostos do 

“mito” que representa as tentativas de apropriação (mitologização) do trágico pela “história” 

daquele momento.  

Portanto, para Benjamin, a história da filosofia do trágico obscurecera seu conteúdo 

verdadeiro – as especificidades de sua história. De certa forma o Trauerspiel, “teatro de luto”, 

elabora o luto da morte da tragédia (WEBER, 1991, p. 493), ao apresentar a impossibilidade 

da experiência trágico-antiga sob a modernidade. Antes de uma “tragédia” menor, o drama 

barroco como gênero histórico por excelência celebra o fim do registro “a-histórico” da 

temporalidade. Isto significa que o cânone de interpretação do drama barroco como forma 

decadente da tragédia clássico-antiga parte do caráter atemporal do sentimento do trágico bem 

                                                 
29

 É importante ressaltar que a obra clássica de Jaeger foi publicada uma década após o Trauerspielbuch; o 

contexto de produção dessa, portanto, não deixa de fazer referência ao aspecto “perturbado” de sua época. 
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como do impulso normatizador, moralizante dos aspectos supostamente essenciais desta 

concepção de tragédia. De certa forma o destino da tragédia estava traçado em sua história; 

este é o fundamento do Trauerspielbuch: identificar e historicizar aquele destino não para 

negá-lo, mas para abri-lo. Deste procedimento crítico, como se verá, emerge a particular 

concepção de história benjaminiana naquele momento. 

Walter Benjamin apresenta nesse contexto a imagem da morte de Sócrates como 

marco do fim da tragédia clássica (BENJAMIN, 1984, p. 136). Para o filósofo, a morte de 

Sócrates – exteriormente, aparentemente trágica – aparece como confirmação da ruptura do 

modelo trágico clássico da morte que, nesse, se apresentaria como sacrifício do herói em 

favor de “sua alma”, seu “ego” que, ultrapassada na linguagem “de uma comunidade” 

(BENJAMIN, 1984, p. 132), ultrapassa a morte por ser “morte irônica”, como aparece em um 

dos textos-base do Trauerspielbuch, “Drama barroco e tragédia” de 1916 (BENJAMIN, 

2013b, p. 61).  Diferentemente da tragédia na qual o herói morre para a fundação de uma nova 

ordem (BENJAMIN, 1984, p. 135), a morte de Sócrates preserva o “eu” pelo confronto com a 

ordem estabelecida. 

Neste ponto vale lembrar uma observação clássica também de Werner Jaeger sobre “a 

força educativa da tragédia grega” (JAEGER, 1994, p. 315) anterior a Sócrates: 

A recente aspiração a uma nova norma e ordenação da vida, após a insegurança que 

seguiu à queda da antiga ordem e da fé dos maiores, e ao aparecimento de novas 

formas espirituais desconhecidas, em nenhuma parte foi tão vasta e tão profunda 

quanto na pátria de Sólon. [...] É desse solo que brota o maravilhoso fruto da 

tragédia. Alimenta-se de todas as raízes do espírito grego; mas a sua raiz principal 

penetra na substância originária de toda poesia e da mais alta vida do povo grego, 

quer dizer, no mito. No momento em que as forças mais poderosas pareciam se 

afastar do heroísmo com crescente decisão, em que florescia o conhecimento 

reflexivo [...] nasce das mesmas raízes um novo espírito de heroísmo mais interior e 

mais profundo, estreitamente vinculado ao mito [...]. Insuflou vida nova a seus 

esquemas e, dando-lhe a beber o sangue de suas oferendas, devolveu-lhe a palavra 

(JAEGER, 1994, p. 291). 

   

Assim, a experiência a qual a tragédia faz referência passa por, de certa forma, uma 

reapropriação dos mitos e da noção de “heroísmo”. A tragédia se alimenta do mito para 

estabelecer – por meio da “palavra” adquirida – uma específica ruptura com as estruturas 

míticas na constituição de uma nova ordem. Alimentada, mas instituída como “nova norma e 

ordenação da vida”, a tragédia de certa forma se apropria do mito para rompê-lo na 

experiência cotidiana (JAEGER, 1994, p. 298). O herói trágico, que é arrastado pela 

“causalidade inexorável da antiga culpa” (JAEGER, 1994, p. 307), representa ao “sacrificar a 

sua vida votada pelo destino à salvação do todo” (JAEGER, 1994, p. 308), a confirmação da 

nova ordem comunitária, a partir, mas para além da fatalidade mítica. 
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Para Benjamin, a representação da morte de Sócrates de certa forma inverte 

(ironicamente) a ironia da morte trágica – da morte heroica que estabelece – ao ser a morte 

que rompe com a ordem comunitária, de algum modo em favor do indivíduo
30

.  

De tal modo, no veredito platônico a decisão de Sócrates em encarar a morte não pode 

ser uma decisão do tipo trágica, apesar de se encenar trágica
31

: a palavra platônica 

goes against both  challenger and challenged,  against both  Socrates  and 

tragedy… and  this means,  of Greek tragedy, had ‘secularized’ (‘verweltlicht’).  The 

return  of  this ‘Mysterium’ in  a language that  is  neither tragic nor  rational  and 

yet which  is  inconceivable  without  both:  a ‘purely dramatic language’  

(WEBER, 1991, p.487). 

 

A morte de Sócrates, como “abandono em favor da razão” dos “paradoxos 

demoníacos” (BENJAMIN, 1984, p. 136), não deve ser tomada como triunfo do racionalismo 

contra o mito, mas como ironia socrática, contra a ironia da morte trágica – a “imortalidade 

irônica (ironische Unsterblichkeit)” (BENJAMIN, 2013b, p. 60; GS II, p. 135) da tragédia 

clássica morre, é secularizada
32

 no diálogo platônico ao encarar a morte na figura de Sócrates 

condenado.  

Do mesmo modo, o triunfo da “razão” socrática só abandona os paradoxos da tragédia 

(da “morte irônica”, morte como afirmação do “eu”) ao instituir-se sobre um novo paradoxo. 

Ao contrário da “palavra pura” – do decisivo/afirmativo silêncio trágico – emerge a “palavra 

em transformação” (BENJAMIN, 2013b, p. 65; GS II, p. 138) – nem trágica nem racional 

(WEBER, 1991, p. 487). A “palavra em transformação”, por assim dizer, irônica, sepulta o 

aspecto “transcendente” da morte do herói da tragédia antiga. 

Se o herói perderia a si pelo nome – pela confirmação linguística, comunitária, das 

novas leis que seu “silêncio” funda –, a morte de Sócrates seria para Benjamin não em nome 

de um novo acordo, mas pela permanência de um antigo contrato (BENJAMIN, 1984, p. 136-

138). Benjamin então implicitamente associa a ação “trágica” socrática a um retorno à ordem 

                                                 
30

 Werner Jaeger, em outro momento, destaca a ressonância moderna da morte socrática: “Sócrates torna-se o 

guia de todo Iluminismo e de toda filosofia moderna; o apóstolo da liberdade moral, separado de todo dogma e 

de toda tradição, sem outro governo além de sua própria pessoa e obediente apenas aos ditames da voz interior 

da sua consciência [...]” (JAEGER, 1994, p. 493). Deste modo Jaeger contextualiza as críticas nietzschianas a 

Sócrates na medida em que o filólogo entendia que o grego “destruiu a tensão entre” o “elemento apolíneo-

racional” e o “elemento dionisíaco-racional, quebrando assim a própria harmonia. [...] Com isso o que ele fez foi 

moralizar, “escolastizar” e intelectualizar a concepção trágica do mundo da Grécia antiga” (JAEGER, 1995, p. 

49). 
31

 Para Samuel Weber “Plato, brings to  fruition  what  the teacher, Socrates  initiated:  the  rational  verdict  or 

decision against tragic art” (WEBER, 1991, p. 486). 
32

 Aqui Benjamin apresenta uma amostra do trabalho da morte na linguagem como crítica. Mortificação como 

fragmentação da aparência orgânica, como objetivação radical ou reconhecimento.  
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anterior da tragédia, que ele chama de “demoníaca”
33

. No veredito apresentado por Platão, 

Sócrates encara a morte de maneira trágica, mas em contrapartida ao silêncio trágico 

(WEBER, 1991, 482), sua palavra dialógica se transforma. A erosão do trágico 

desempenhada
34

 por Sócrates, sua ironia, se realiza pela apresentação de uma mortalidade 

irônica
35

, contra a “imortalidade irônica” da “ironia trágica” (BENJAMIN, 2013b, p. 60).  

Se na tragédia o “destino demoníaco é interrompido” (BENJAMIN, 2011, p. 93), 

aberto, já na fulminação/secularização socrática do trágico ele será fechado, na esfera 

demoníaco-irônica; fechado e recebido, na tradição, como mito, na constituição do caráter 

trágico da história da tragédia
36

. A representação dialógico-platônica da dialética socrática, 

mesmo engendrada pelos paradoxos da tragédia (BENJAMIN, 1984, p. 138), vai além do 

trágico ao o receber/aniquilar
37

 (GS II, p. 130) – mantendo o caráter “irônico” –, mesmo sem 

se opor (autenticamente) aos “velhos mitos” 
38

 (GS II, p. 130). A morte da “morte trágica” 

encenada por Platão em Sócrates não rompe categoricamente com a ordem trágica, mas a 

transforma.  

Consequentemente, o inacabamento, abertura da história do trágico deve ser produzido 

pela restauração da tragédia, na reprodução (repetição) e fechamento de sua história 

(“deformada”) no Trauerspiel. A recuperação deste gênero moderno por W. Benjamin, que o 

potencializa, na medida em que (re)conhece seu traço característico, sua “forma 

intermediária”, “espectral”/”não mítica” (BENJAMIN, 2013b, p. 62), embora mais demoníaca 

(socrática) do que trágica (antiga).  

                                                 
33

 No texto Sócrates, Benjamin caracteriza o aspecto “demoníaco” do pensamento socrático: “Sócrates persegue 

o eidos através do desejo e do ódio e tenta o fazer objetivo, pois a ele está negada a contemplação. [...] 

Verdadeiramente Sócrates é não-humano (Nicht-Menschlicher). Seu discurso sobre o eros desenrola 

inumanamente, como quem não tem ideia das coisas humanas”  (BENJAMIN, 1993, p. 178; GS II, p. 131). São 

fortes as ressonâncias nietzschianas neste texto de Benjamin.  
34

 Encenada na apresentação (Darstellung) benjaminiana das origens do Trauerspiel. 
35

 Uma morte que se distancia do paradoxo da morte trágica, mas afirma outro paradoxo, de uma temporalidade 

secularizada (WEBER, 1991), ou, intermediária – limiar (BENJAMIN, 2013). 
36

 Então Benjamin visa desvincular aqui, neste primeiro movimento, o trágico/mítico e sua história – demoníaca. 

O mítico insinua-se já aqui mais em seu potencial crítico que anti-histórico. 
37

 Aqui, da tradução ao espanhol desaparece a importante dualidade: no original: “Sokrates: das ist die Gestalt, 

in der er den alten Mythos annihiliert und rezipiert hat” (GS II, p. 130). Na tradução em espanhol: “Sócrates es 

la figura por la que Platón hereda y recibe los viejos mitos” (BENJAMIN, 1993, p. 176). Platão aniquila ao 

receber por Sócrates os velhos mitos, ou a permanência é constituída pela aniquilação. 
38

 A racionalidade dialógica de Platão encerra a fissura da dialética socrática do trágico, que “não é nem trágica 

ou racional” (WEBER, 1991, p. 486). Ao preço de suprimir a herança “demoníaca”, Platão finaliza a tragédia em 

seu Sócrates (encenado) trágico; isto é, o preenchimento do tempo – “trágico”, mas “individualmente” 

(BENJAMIN, 2013b, p. 60) – é substituído pelo “vazio” em torno da verdade e/ou de um preenchimento sub-

reptício de outra ordem: mítico-demoníaco. Preencher a atemporalidade da verdade com tempo (mesmo que a 

priori seja do tempo mítico-demoníaco da história) é dessa forma, tarefa da origem, da categoria da origem nos 

vestígios do Trauerspiel. O primeiro dos vestígios a serem inventariados será o tema da imanência, a tentativa de 

apresentar uma “resolução” profana ao tempo secularizado daquele período (BENJAMIN, 1984, p. 102). 
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A figura da abolição do trágico em Sócrates representa uma das imagens de 

reorganização das relações entre mito, destino e tragédia
39

, que possibilitaram a Walter 

Benjamin compor o cenário do Trauerspiel como via privilegiada de compreensão do 

moderno
40

 como recuperação do intervalo, do rastro de histórico (aqui, de descontínuo) na 

história do moderno. Tal rastro, autêntica descoberta arqueológica de Benjamin nas ruínas 

literárias do Trauerspiel é a marca de uma temporalidade da intermitência entre fechamento e 

abertura temporais (cf. última seção deste capítulo). Pelo reconhecimento da descontinuidade 

socrática na história do trágico, Benjamin associa as tragédias antiga e moderna não mais por 

qualquer continuidade – “empática” ou de “interesse” – mas pela descontinuidade que essa 

possa representar naquela história. 

Para Benjamin, a tragédia moderna, especificamente o drama barroco, ao apresentar 

sua historicidade – seu pertencimento ao moderno barroco, bem como sua produção da 

modernidade – se configura como histórico ao ponto de seus autores não mais distinguirem o 

teatro e a própria história: o drama alemão “podia ser captado
41

 no processo histórico (im 

geschichtlichen Ablauf selbst das Trauerspiel mit Händen zu greifen)” (BENJAMIN, 1984, p. 

87; GS I, p. 243), Benjamin escreve. Na discussão sobre a importância do tema da história 

para os dramaturgos do barroco, seguida da observação acerca da “multiplicação das notas”, 

das referências históricas em Lohenstein, Walter Benjamin apresenta a ideia do Prefácio 

(BENJAMIN, 1984, p. 68) acerca do caráter particularmente histórico da verdade.  

Com base em tal concepção, o passado não deve ser visualizado a partir de suas 

próprias categorias
42

. Sendo assim, a tragédia não pode ser compreendida através das 

categorias do trágico – o dilema ao qual a crítica benjaminiana ao idealismo alemão se 

                                                 
39

 Tal reorganização aqui interpretada corresponde na análise de Winfried Menninghaus, ao primeiro estágio da 

teoria do mito de Benjamin, em que, sob a influência de Hermann Cohen, desdobra uma oposição das relações 

dos tropos do logos e verdade por um lado e o mito por outro (MENNINGHAUS, 1998, p. 300). A concepção 

crítica do mito, do mito como travessia ou passagem/limiar (MENNINGHAUS, 1986), deve ser identificada já 

nesta concepção e não como seu mero desenvolvimento. 
40

 Uma leitura muito significativa da interpretação da morte de Sócrates como reorganização da ordem trágica, 

como “subversão da linguagem trágica” é apresentada por Elizabeth Stewart, que relaciona a ordem trágica do 

mundo a uma “estabilização da ordem simbólica humana” (STERWART, 2010, p. 23), o que poderia indicar um 

viés de leitura a partir do qual a intensão alegórica barroca (cf. cap. 2) é o deparar-se com a desagregação 

daquela ordem simbólica, mas que não força o simbólico – tal como na ideia tradicional – “vulgar” – de símbolo 

(cf. também cap. 2).  
41

 Significativamente, agarrado: “Händen zu greifen”. O Trauerspiel é exposto por Benjamin como enredado no 

processo histórico, na imanência. 
42

 O problema do “nominalismo”: “supor que poderíamos chegar a uma compreensão moderna dos vários 

períodos históricos através de confrontações [...] seria desconhecer a natureza de nossas fontes, que são 

determinadas por interesses atuais, e não por ideias historiográficas” (BENJAMIN, 1984, p. 63). 
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estabelece, se referindo exatamente ao modo trágico a partir do qual a tragédia fora até então 

interpretada
43

.  

Consequentemente, a “renúncia” benjaminiana ao trágico, a “resposta para a crise da 

filosofia do trágico” (SÜSSEKIND, 2009, p. 42), é o reconhecimento do caráter histórico do 

gênero, na possibilidade de apreensão e apresentação histórica da tragédia. Este 

reconhecimento se desdobra no duplo movimento de exibição da constituição da 

temporalidade moderna pelo Trauerspiel e de seu obscurecimento (trágico); para Samuel 

Weber “a obliteração do histórico, que se origina no barroco e que continua na recepção 

moderna, torna a significação histórica do barroco tanto constitutiva de quanto inacessível a 

modernidade” (WEBER, 1991, p. 480); isto é, o procedimento crítico benjaminiano visa 

revelar o aspecto constitutivo da modernidade naquilo que o obscurece, no seu aspecto não 

moderno, por assim dizer. 

Então a busca pela historicidade específica da tragédia moderna, na sua forma do 

drama barroco alemão é apresentada por Walter Benjamin na linguagem – e na concepção de 

linguagem – da dramaturgia barroca alemã, em sua multiplicidade de manifestações e 

matizes
44

. Os elementos que caracterizam a oposição entre tragédia e Trauerspiel são 

significativos. Libertos da herança socrática, as autênticas relações entre as tragédias antiga e 

moderna podem ser apresentadas. 

Para Benjamin, o monarca no teatro barroco não entra em cena “para protagonizar um 

confronto com Deus e o destino, ou ainda corporificar um passado imemorial, como chave a 

uma comunidade nacional viva”, como na tragédia, mas para “confirmar as virtudes 

principescas, denunciar os vícios principescos, explicar as manobras diplomáticas e as 
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 Peter Szondi expressa tal aspecto: “a própria história da filosofia do trágico não está livre de tragicidade”  

(SZONDI, 2004, p. 77). As interpretações de Peter Szondi, naquele texto, foi fundamental para as discussões 

aqui apreendidas. 
44

 Walter Benjamin analisa ao longo do livro sobre o drama barroco alemão uma multiplicidade de vertentes do 

drama teatral moderno à época do barroco – o drama de conteúdo “político”, o drama de pompa (BENJAMIN, 

1984, p. 72), os dramas de destino e de martírio, o teatro calderonesco e shakespeariano, entre outros. Tal 

abordagem caracteriza a escrita benjaminiana também no que se refere às citações – mais de 500 citações 

(ROUANET apud BENJAMIN, 1984, p. 12), ao longo das 79 seções do livro – o Ursprung des deutsmen 

Trauerspiels compartilha mais do que seu destino anteriormente traçado (ein Schicksal, lange bevor) (cf. 

Apêndice I) com a obra tema desta tese. A estratégia metodológica de Walter Benjamin apresenta sua recusa 

tanto aos métodos – hegemônicos na academia alemã em história da arte (ROUANET apud BENJAMIN, 1984, 

p.14-15) – da indução – que “degrada as ideias em conceitos, na medida em que abstém de ordená-los e 

hierarquizá-las” – bem como recusa a dedução – que se “projeta em um continuum pseudológico” (BENJAMIN, 

1984, p. 65). A abordagem benjaminiana do drama barroco o toma enquanto ideia. Isto significa a proposta de 

uma dissolução da empiria – da falsa totalidade empírica – nos conceitos que, mediante sua configuração em 

extremos, permite a emergência fugaz da verdade acerca do drama barroco. Os procedimentos benjaminiano não 

são, nem poderiam ser, nas linhas deste capítulo, particularmente e/ou individualmente reconstruídos. “Com isso 

tocamos no lado efêmero [...]. É esse o preço justo exigido pela sua busca da verdadeira atualidade” 

(BENJAMIN, 2012, p. 46). 
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maquinações políticas”, o “soberano” como “expoente da história”, “quase sua encarnação” 

(BENJAMIN, 1984, p. 86). A “ação” na tragédia moderna volta-se às coisas mundanas, 

possuem seu fundamento na qualidade histórica das coisas.  Enquanto o tirano hesita 

(BENJAMIN, 1984, p. 86), o herói trágico age, encena
45

 seu silêncio; para Samuel Weber 

“The Schweigen
46

 of  the hero …is performative; it  is  an  act of  defiance, even  if  it  is  not 

fully understood  as  such by the  hero” (WEBER, 1991, 482, destaques do autor). O silêncio 

trágico se apresenta para Benjamin como o “próprio fundamento da tragédia” (GILLOCH, 

2002, p.78). Por isso não há espaço no Trauerspiel para o silêncio trágico, mas apenas para o 

“lamento (Klage)” (BENJAMIN, 2013b, p. 67; GS II, p. 140), uma mudez de outro tipo 

(GILLOCH, 2002, p. 62) – “tradução da mudez da natureza decaída” na “linguagem humana” 

(PENSKY, 2001, p. 76). O lamento é o “modo de expressão” da criatura na medida em que se 

distancia da Criação (WEIGEL, 2013, p. 24). A relação entre o silêncio (trágico) e o lamento 

(humano-natural) apresenta a imagem da passagem, insere o tema da história como 

refiguração da “pura palavra” para a “palavra em transformação”, da tensão entre os temas 

mítico (demoníaco) e messiânico para a tensão
47

 entre história-mítica e história-messiânica, 

entre destino e culpa, imanência como imersão e fuga, alegoria como liberdade e traição, etc.  

Por isso o Max Pensky afirma que “lamento” não é mero tema do drama barroco, mas 

o “fenômeno” da imersão da “expressão estética” em uma “relação com tempo histórico”, 

imersão tão “dialeticamente profunda” que passa a “ditar os procedimentos e contornos” da 

estética do teatro barroco (PENSKY, 2001, p. 75).  

Como tradução
48

 da mudez natural, do indizível lamento da natureza em palavras 

humanas, o lamento no Trauerspiel diz sobre a condição humana frente à natureza, da 

natureza não mais como produto, mas produtora da “queda”
49

 – que sobrevêm na forma do 
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 Como oportunamente pode ser lido em Nägele: “…Vorstellen  and  darstellen  are both  theatrical  and 

epistemological  concepts…” (NÄGELE, 1989, p. 25). O silêncio do herói exibido/desempenhado na tragédia 

clássica é diferente da hesitação exibida pelo monarca do teatro barroco (e, evidentemente, muito diferente da 

palavra socrática). Gagnebin, em um texto fundamental (2005), propõe à tradução do termo Darstellung do 

Prefácio para “exposição” – ao invés de “representação”, tal como o tradutor brasileiro o fizera – devido ao fato 

de que o conceito de Darstellung seria uma crítica à dita “filosofia da representação”. Talvez na perspectiva 

dessa tese não figure um contrassenso utilizar, além de “exposição”, os termos “encenação”, “exibição” ou 

mesmo “desempenho” para enfatizar a gênese da crítica epistemológica do Prefácio nos próprios materiais 

coletados por Walter Benjamin em sua produção do Trauerspielbuch. Tema subjacente a primeira parte dessa 

tese é ler as noções histórico-epistemológicas do Prefácio epistêmico crítico a partir de suas origens no material 

analisado, nas considerações elaboradas a partir do Trauerspielbuch. 
46

 “Silêncio”, em alemão no original. 
47

 A tensão ou o caráter limiar, tal como a ambiguidade do mítico, ressaltada no texto fundamental de Winfried 

Menninghaus Walter Benjamin’s Theory of Myth (MENNINGHAUS, 1998, p. 299). 
48

 Weigel também ressalta em sua obra fundamental a relação entre lamento e tradução: “Translation and 

lamente in Benjamin form a kind of corresponding configuration” (WEIGEL, 2013, p. 25). 
49

 Da queda, como se verá, à condição histórica. 
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tempo devastador da imanência na imagem da Naturgeschichte, como se verá. A experiência 

do Trauerspiel é o limiar da natureza entre culpa e destino, um limiar que não é nem 

ultrapassado em favor do destino (tragédia antiga) nem em direção à culpa (“tragédia” 

socrática). O lamento é a “sonoridade” da culpa e, mesmo não se confundido com a 

experiência do trágico – por ser uma ação de outra ordem – não se inscreve na esfera do 

destino. A “lógica” desse “é a do mito, isto é, que considera a vida como uma condenação, 

que a vida, antes de tudo, é condenação para, em seguida, tornar-se culpa” (CHAVES, 1994, 

p. 20). 

 Por isso emerge a concepção de que o lamento independe da condenação, pois é 

manifestação da culpa – antes de ser condenação – enquanto o destino precede à culpa. O 

destino orientado pela noção de culpa – culpa precedente – retornará como um dos elementos 

do eterno-retorno (cf. terceira parte da tese). No contexto do Trauerspiel tal tensão aparece 

sobre a forma da relação entre mudez e lamento articulada do ponto de vista temporal.  

Estabelece-se dessa forma uma condição temporal que deve ser ainda percorrida. 

A condição de “parasita” (BENJAMIN, 2011, p. 95) do tempo do destino estabelece 

uma espécie de preenchimento da temporalidade
50

, mas não de ordem trágica – que é o 

preenchimento do tempo do ponto de vista individual, que acarreta a expiação/morte do herói 

(BENJAMIN, 2013b, p. 60) ou a salvação pós-trágica. O preenchimento do tempo promovido 

pelo destino é parasita de uma “vida superior” na medida em que é desempenho, simulacro de 

preenchimento.  

Na tarefa de identificar aquele tempo latente na temporalidade moderna, Benjamin 

disseca o Trauerspiel, essa forma intermediária/imperfeita, que não apenas contém, mas 

exibe, encena as tensões entre o fechamento do destino-mito e o autêntico preenchimento, a 

abertura, na sua história. Trata-se da abertura à imanência produtora da concepção de 

Naturgeschichte
51

 ao exibir seu malogro dá margem à sua abertura. O destino transmuda de 

fechamento à forma intermediária – para Benjamin “o destino só se torna inteligível como 

categoria histórico-natural” (BENJAMIN, 1984, p. 152) – na medida em que no contexto do 

Trauerspiel encena, simula a tensão original entre história e natureza, como aparecerá abaixo, 

no comentário sobre o Fragmento. 
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 Pois o tempo do destino, apesar de se orientar pela ordem da repetição, não corresponde ao tempo mecânico – 

“vazio” (BENJAMIN, 2013b, p. 62), ao contrário, pode promover sua ruptura – a despeito de figurar como uma 

ruptura que não rompe – posteriormente visível na figura da novidade – mas o repete. 
51

 A centralidade do conceito de natureza – tema desta primeira parte da tese – se articula dessa forma nas 

relações entre uma noção de mito como um “mundo interpretado” (MENNINGHAUS, 1998, p. 304), 

estabelecido, limiar entre natureza e cultura, ao passo que a história oferece à imagem da natureza e da cultura 

como possibilidade de interpretação, abertura. 
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O tema da história da tragédia aparece como prolegômenos para o saber da imanência 

ao propor um deslizamento da tensão entre messiânico/trágico para uma oposição temporária 

(desfeita por ocasião das Passagens) entre mítico/trágico e histórico
52

. A resolução, por 

desvio, aparece na ruptura que é radicalização da ambiguidade demoníaca (MENKE, 2011, p. 

213) – entre mítico e messiânico – na noção de culpa. Observa-se também este caráter de 

limiar da experiência de natureza do Trauerspiel nas noções de imanência e de secularização 

da experiência, temas da seção seguinte.  

 

1.3 Ambiguidades da Modernidade nas Figuras da Imanência 

 

Pela particular discussão das experiências trágica e histórica, Benjamin apresenta 

características da modernidade, melhor dizendo, do processo de modernização, pelas vias da 

experiência da imanência. A operação crítica em relação à história da tragédia encaminha, 

para Benjamin, a um reconhecimento da especificidade do saber possível sob a modernidade; 

o principal elemento desse saber é o seu caráter histórico. A crítica como reorganização do 

significado das tragédias antiga e moderna para a modernidade emerge, assim, da perspectiva 

de história que subjaz àquela concepção de saber histórico. O problema da imanência nas 

figuras do Trauerspielbuch representa aquela perspectiva de história. 

Se o tempo registrado pelos Trauerspiele figura mais como crítica do tempo trágico-

antigo do que como substituição de seu conteúdo, as consequências daquela experiência 

temporal são exibidas a partir do tema da imanência, especificamente a partir das figuras 

dramáticas que o caracterizam. O tempo liminar do Trauerspiel descoberto por Benjamin tem 

sua figura privilegiada na imanência absoluta
53

 como visão-de-tempo, 

espacialização/encenação do tempo, no teatro da época do barroco alemão. Suas origens 

podem ser identificadas, entre outras, na passagem de uma clivagem para uma sobreposição 
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 A reconstrução do cenário de tal discussão pode ter como pano de fundo, por exemplo, as relações de Walter 

Benjamin com o sionismo (CHAVES, 1994) ou suas relações com a ideia de soberania e “estado de exceção” de 

Carl Schimitt (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 213-238). 
53

 Da tentativa de se resolver o tempo humano por um preenchimento de outra natureza – nem “divino” nem 

“individual” –, pelo da natureza, pelo tempo das coisas, emerge uma temporalidade característica da linguagem 

do drama barroco que manifesta sua ordem metafísica: “circularidade (Cyklik)” e “repetição (Wiederholung)” 

(BENJAMIN, 2013b, p. 66; GS II, p. 139). Sem a ênfase adequada às ambiguidades da temporalidade linguística 

do drama barroco, não se exibirá a correspondência entre a circularidade/repetição da época do Trauerspiel e 

suas manifestações na figura do eterno-retorno dos fins do século XIX, em Nietzsche e Blanqui (cf. terceira 

parte), ou ainda as origens do eterno retorno nesses antípodas, manifesta na obra do poeta alegórico francês do 

século XIX. Sobre a crítica da história da tragédia e sob a emergência da ideia do Trauerspiel, Walter Benjamin 

produz as categorias de sua “história primeva” no mesmo século. 
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de temporalidades – na reunião figuras de “tempos” opostos, ex.: descontínuo e contínuo, 

controlável e incontrolável, destruidor e construtor, etc.  

Aquela passagem foi também acompanhada recentemente por Sigrid Weigel a partir 

do tema da secularização
54

, como específica relação entre as noções de “criação”, de 

“sagrado” e de “condição de criatura (creaturely)” (WEIGEL, 2013). A especificidade desta 

relação para Weigel não se encontra em seu caráter de “diferenciação” entre história e 

messianismo (WEIGEL, 2013, p. 15), mas pelo tema da sobreposição, e no limite, da 

impossibilidade desta sobreposição; ou, do caráter tenso ou aberto da relação entre as duas 

instâncias – como na imagem da face de Janus, recorrente nos textos de Benjamin (WEIGEL, 

2013, 29).  

O cenário de interpretação proposta nesta seção, a ideia de “passagem” entre 

messiânico/histórico na reorganização da relação entre as esferas do mito/trágico e histórico, 

também se refere ao caráter problemático das interpretações da obra de Benjamin que visam 

atribuir maior ou menor preponderância aos temas do messiânico ou do histórico
55

, como 

critica Weigel (2013, p. 15). Visando uma discussão do tema a partir da ideia da específica 

continuação
56

 da obra benjaminiana, aqui a problemática é sutilmente deslocada, 

radicalizando a polaridade dialética discutida por S. Wiegel (2013, p. 12) da secularização (o 

vínculo entre a “inatualidade” do trágico e o cenário do trágico-moderno: a imanência) para 

contradições inerentes às próprias noções escolhidas para a leitura do Trauerspielbuch: 

imanência e alegoria – contradições expostas nesta primeira parte.  

O que se estabelece é a possibilidade de se entender a secularização não apenas como 

diferenciação, nem mesmo como integração contraditória das esferas do “messiânico” e da 

“história”; mas, a partir do reconhecimento da articulação entre a categoria do mito e a 

história da tragédia, identificar as permanentes diferenciação e integração daqueles 

domínios
57

 na obra benjaminiana, não para cercear aquilo que tais domínios reunidos 
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 Seguindo Weigel, antecipa: “O messiânico visa à redenção pelo preenchimento da história; a secularização... 

significa a retirada dos significados sagrados da história, a transformação, retorno da existência ao estado de 

condição de criatura (creaturely) ou a história de volta à natureza” (WEIGEL, 2013, p. 12). No contexto da 

discussão desta parte da tese, a “transformação/retorno” da existência/história visa menos separar histórico e 

messiânico do que reposicionar o messiânico no confronto que o tema da Naturgeschichte produzirá, a saber, o 

confronto entre mito (estabilidade) e história (transitoriedade). Trata-se de uma reconfiguração das noções de 

messiânico, mítico e histórico – presente, por exemplo, nas “miniaturas” do Trauerspielbuch sobre a tragédia, no 

Fragmento (BENJAMIN, 2012, p. 21), nos textos sobre a violência (BENJAMIN, 2011, p.121) e sobre o destino 

(BENJAMIN, 2011, p. 89). 
55

 Por exemplo, na figura de fases mais ou menos isoladas, uma “teológica” e a outra “política”. 
56

 Trata-se de interpretar a obra de W. Benjamin através das Passagens (cf. Questões Introdutórias). 
57

 Tal integração particular terá um papel fundamental nos últimos momentos do trabalho, discutidos sob os 

temas da construção (cap. 05e 06).  
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constituem, mas na própria ação de articulá-los. Primeiro pela discussão dos temas da 

imanência e da alegoria, posteriormente pelas reflexões em torno de seu conceito de história-

primeva. Tal noção de “secularização” pode assim indicar uma senda fundamental na 

genealogia da modernidade, das noções de temporalidade propostas por Benjamin.  

Neste contexto é importante ressaltar os aspectos das noções em jogo na crítica 

benjaminiana. Para tanto, faz-se necessário recorrer a um importante e hermético texto. Um 

texto seminal para os desdobramentos do conceito de história de Walter Benjamin, um 

fragmento de datação incerta
58

, que talvez tenha sido redigido entre os princípios da década de 

1920 ou só no período da obra tardia (HAMACHER, 2011, p. 175). O trecho conhecido como 

“Fragmento teológico-político (Theologisch-Politisches Fragment)” (BENJAMIN, 2012, p. 

23-24; GS II, p. 203-204) pode representar no contexto desta discussão uma importante 

referência às relações entre o sentido (“Richtung”)
59

 e a “intensidade (Intensität)” do 

messiânico, bem como  a “ordem profana do profano (die profane Ordnung des Profanen)” 

(GS II, p. 203-204), a ordem histórica
60

. No conhecido fragmento, Benjamin atribui uma 

particular complementariedade à ordem histórica e messiânica, como se verá. 

O contexto do Fragmento inclui referências, na obra de Benjamin, ao momento de 

tentativas em torno do tema da política
61

 (STEINER, 2010, p. 75), bem como ao período 

metafísico de produção dos temas da experiência, notadamente no texto sobre a vida dos 

estudantes em seu Programa sobre Kant
62

 (HERMACHER, 2011, p. 175). Inclui também 
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 A discussão em torno da data de elaboração do Fragmento faz importante referência às tensões relacionadas à 

recepção do espólio benjaminiano: de um lado a sugestão de G. Scholem de que o texto pertenceria à safra da 

produção de Benjamin por volta do ano de 1920 – seguida pelo editor alemão, R. Tiedemann –; por outro lado, a 

atribuição de Adorno do fragmento à fase tardia da produção benjaminiana – por volta de 1937/38 (BENJAMIN, 

2012, p.193). Além do tema da recepção do pensamento benjaminiano, a história daquele fragmento favorece de 

maneira fundamental a compreensão da noção de continuidade/abertura da obra de Walter Benjamin – pois é 

um texto que se adequa à quase qualquer período da produção de Benjamin, pelo menos desde 1915 (data do 

texto A Vida dos Estudantes) até 1940 – possível ocasião da redação das “teses” Sobre o Conceito de História. O 

Fragmento também exibe uma relação explícita e fundamental com a passagem-índice que talvez seja o mote, o 

emblema textual dessa Tese: [N 8, 1] (GS V, p. 589) (cf. seção 6.2). Ao longo dos anos da tentativa de 

elaboração desta tese seus temas tenderam cada vez mais a gravitar em torno destes dois trechos: do Fragmento 

e da passagem [N 8, 1].  
59

 Opta-se aqui pelo termo “sentido” – ao contrário da tradução de João Barrento (claro que mais adequada) onde 

aparece “direção” – com intuito de enfatizar o caráter e a ambiguidade do messiânico em relação à “ordem do 

profano”, de acordo com a hipótese deste capítulo, naquilo que o profano estabelece em termos de conteúdo, mas 

também de forma – a própria noção de “ordem (Ordnung)” como motivo recorrente ao profano neste texto. 
60

 A atribuição da noção de histórico à “ordem profana do profano” visa enfatizar o aspecto do texto aqui visado 

– a saber, o caráter limiar da reflexão sobre o histórico (“Geschichtsphilosophie”), de seu “axioma 

fundamental”, que o Fragmento exibe entre o “acontecer histórico (historische Geschehen)”, o curso da história 

e sua “concepção (Geschichtsauffassung)”  (BENJAMIN, 2012, p. 23-24; GS II, p. 203-204). 
61

 Como aparece nas correspondências de W. Benjamin, o projeto acerca de 1920-1925 de elaboração de ensaios 

sobre o tema do político, que planejado em três partes, resultou na Crítica da Violência (STEINER, 2010, p. 75). 
62

 A saber, o texto de caráter metafísico “A Vida dos Estudantes” (BENJAMIN, 2002, p. 31-48) e o texto Über 

das Programm der Kommendern Philosophie (GS II, p. 157-171) respectivamente – sendo o primeiro 
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suas importantes referências à ideia do Trauerspiel, na qual a ordem do profano aparece como 

“negação dialética”, na representação da experiência da história no drama barroco alemão 

(PENSKY, 2001, p.76)
63

.  

No Fragmento, Walter Benjamin apresenta alguns temas recorrentes à sua obra: na 

relação entre messianismo e história, sua importante distinção e ruptura com qualquer noção 

de “teocracia” ou mesmo de temas de “religião” (GS V, p. 853), bem como seu fundamento 

na noção de transitoriedade. Para Benjamin, a história e o messiânico aparecem em sentidos 

irreconciliavelmente contrários, mas tal condição é “exatamente” a possibilidade de sua 

relação: enquanto ambos os polos se repelem, sua tênue relação se torna apresentável.  

O messiânico aparece, dessa forma, como algo interditado à ordem do profano por ser 

a intensidade que a dissolve, não sendo assim seu “telos” nem seu objetivo, mas seu termo 

(“Ende”) (BENJAMIN, 2012, p. 23; GS II, p. 203), seu fim.  A ordem do profano, em 

contrapartida, se orienta pela ideia de felicidade – interditada à consumação do indivíduo sob 

a “intensidade messiânica”, a despeito de ser seu “ritmo”
64

, isto é, a felicidade que a 

“humanidade livre aspira” na dissolução das coisas terrenas (“Denn im Glück erstrebt alles 

Irdische seinen Untergang”) (GS II, p. 204). Benjamin assim apresenta uma imagem para a 

relação entre a “ordem” do profano, orientada pela felicidade, e o messiânico, pela imagem 

das setas em sentidos opostos que exibe a “intensidade messiânica” e a “dynamis” histórica 

(BENJAMIN, 2012, p. 24), como forças correlatas que se afastam reciprocamente, contudo, 

mais que isso, engendram seus opostos. 

Dessa forma, entende-se que a “ordem do profano” se opõe radicalmente à intensidade 

e ao sentido messiânicos; na medida de tal oposição a “ordem profana do profano  (die 

profane Ordnung des Profanen)” só pode constituir seu sentido contrário (BENJAMIN, 2012, 

p. 23-24; GS II, p. 203-204). Isto, pois para Benjamin, a intensidade messiânica aponta para a 

dissolução, para o acabamento que arrasta a individualidade pelo “sofrimento” (“Leiden”) na 

medida em que proporciona a força para a felicidade – a dissolução do profano –, o 

acabamento.  

                                                                                                                                                         
tematicamente relacionado ao segundo (CAYGILL, 1998, p. 07), no qual Walter Benjamin ressalta o caráter 

programático da passagem, da noção de experiência para outra esfera, em favor de uma noção de experiência 

(Erfahrung) menos limitada do que a apresentada pelo círculo do neokantismo (FENVES, 2011, p.141), através 

de uma “filosofia especulativa anti-hegeliana” (CAYGILL, 1998, p. 01). 
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 Reconhece-se aqui a importância da fortuita menção à correspondência dos contextos, elaborada por Max 

Pensky (PENSKY, 2001, p. 76).  
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 Para Benjamin a intensidade messiânica arrasta o indivíduo pela travessia do sofrimento, em sua imagem da 

infelicidade como consumação/fechamento da existência individual. Mas seu ritmo também é o da felicidade (cf. 

também seção 6.2). 
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Em uma imagem talvez anterior e muito significativa, Walter Benjamin atribui ao 

“tempo messiânico” o caráter de uma “indeterminação empírica (empirisches Unbestimmtes)” 

que apreende “em sua totalidade a força determinante da forma histórica do tempo” 

(BENJAMIN, 2013b, p. 60; GS II, p. 134), isto é, o tempo messiânico figura como tempo 

histórico integralmente preenchido, a mesma indeterminação da ideia que, no contexto do 

Prefácio reúne a empiria na ordem dos conceitos em favor de sua dissolução. 

Isto significa que diferentemente da temporalidade na qual se inscreve o “evento 

empírico” que é incapaz de preencher a “natureza formal do tempo”, o tempo messiânico, 

promotor/promovido da/pela indeterminação da empiria. Assim tal tempo messiânico se 

revelaria menos sobre si do que sobre o que ele compartilha com seu outro, como ele “infinito 

em todas as direções”, mas por sua vez incompleto em “cada um de seus momentos” 

(BENJAMIN, 2013b, p. 60): a temporalidade da história, entre a temporalidade mecânica, 

cuja forma não pode ser senão vazia, e o tempo messiânico, como formalmente preenchido 

por sua natureza totalizadora.  

A “ideia” aparece, portanto, não como um evento empírico – incapaz de “apreender” 

ou “concentrar” a forma do tempo – mas como uma indeterminação que expressa a “força 

determinante da forma histórica do tempo” (BENJAMIN, 2013b, p. 60). A oposição entre a 

“ordem do profano” e a “intensidade messiânica” pode representar deste modo a dialética, 

inscrita no tempo da história, entre o condicionamento mútuo e impossibilidade de coligação 

da ordem histórica e de sua indeterminação – indeterminação da totalidade de seu 

preenchimento, exibida em amostra na ideia do tempo messiânico. A figura daquela noção é a 

da ideia de história que contém de alguma forma como o oposto que a completa a força de sua 

supressão, resolução. 

Ainda no Fragmento, para Benjamin a ordem do profano “suscita”, por sua vez, o 

“reino messiânico”, ao passo que também promove seu contrário (BENJAMIN, 2012, p. 24). 

Mas, aqui, o “reino messiânico” não corresponde de nenhuma forma a um “produto” da 

ordem profana, aliás, exatamente seu contrário. Recorrendo a imagem das setas presente no 

Fragmento, interpreta-se que ela manifesta, pois, a dialética benjaminiana da história em sua 

forma, nas forças opostas que reúne, menos em uma ideia de superação do que na noção de 

dissolução (“Untergang”) do reunido. Se por um lado o sentido messiânico, oposto à ordem 

histórica, promove a “restitutio in integrum espiritual”, a ordem profana só produz sua 

restituição de outra maneira, na forma do desaparecimento (CANTINHO, 2010, p. 12), da 

desintegração inscrita nessa ordem: a figura da “transitoriedade (Vergängnis)” (GS II, p. 204), 
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passagem entre a intensidade messiânica e a ordem profana. A “restitutio in integrum” 

messiânica, como desintegração da individualidade encontra, assim, seu correlato, seu 

reconhecimento na desintegração. Trata-se, nos termos do “Fragmento teológico-político” da 

“eternidade da dissolução” da ordem profana na figura da transitoriedade integral (“ewigen 

und totalen Vergängnis”) da “natureza messiânica”, naquilo que ela porta de eterno e 

totalmente transitório, presente também em nível humano (“Stufen des Menschen”) (GS II, p. 

204). A força messiânica e seu “reino”, para Benjamin, devem figurar como elemento 

desagregador da ordem profana por aquilo que estes dois níveis compartilham. Em qual nível 

a transitoriedade poderia ser experienciada pela ordem profana, de modo a relacioná-la ao seu 

complemento/oposto, a “intensidade messiânica”? 

O messiânico, o profano e sua ordem, o histórico, se desdobram e talvez tenham seu 

reencontro naquilo de “natureza” que compartilham. Mas claro, uma natureza outra, que 

talvez só se torne natureza a partir da radicalização de seu contrário, da natureza secularizada 

cuja eterna transitoriedade seria de certa forma pelo tempo
65

 paralisada na imagem de um 

lugar, de um limiar de tempo. O cenário do Trauerspiel fora favorável, a despeito de seu 

preço, isto é, na radicalização de seu contrário, à exposição daquele poder erosivo no coração 

da temporalidade moderna, seu motivo é a imanência absoluta. 

Retomando à problemática do Trauerspielbuch, foi mencionado que, subjacente ao 

caráter histórico dos Trauerspiele, ao fato de que o teatro se funde com a história, desdobra-se 

na ideia de que o conteúdo histórico do drama barroco apresenta sua historicidade. Tal 

historicidade aparece na noção de imanência como figura do “trágico em um mundo no qual 

ele não existe mais” (CASTRO, 2009, p. 19). Walter Benjamin apresenta o tema da imanência 

absoluta como conteúdo e estrutura do teatro barroco alemão daquele período. Este teatro 

sobremaneira repleto de história, engendrado pelos dramaturgos do barroco alemão, traz ao 

centro da história do drama a figura da própria história em suas emblemáticas personagens.  

Nesta discussão o problema da imanência se desdobrará assim a partir da referência a 

duas de suas personagens mais importantes: a figura do monarca, “protagonista da ação 

histórica” (BENJAMIN, 1984, p. 88) como lugar-tenente da história, tema que restou à 

tragédia imbuída de seu conteúdo mítico pela recepção, e que deu margem à sobreposição 

trágica da figura histórica (do monarca) à figura trágica do herói; bem como a figura do 

cortesão, santo e intrigante, figura-chave para a compreensão do tema da imanência, que 

opera ao intrigar (WEBER, 1991, p. 477) a espacialização do tempo produzida (na qualidade 
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 Na imagem tardia da “verdade carregada de tempo” (GS V, p. 578). 
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de tirano) e sofrida (enquanto mártir) pelo monarca. Este que por sua vez reúne em sua figura 

a “dignidade hierárquica” e a “miséria da condição humana” (BENJAMIN, 1984, 94). Assim, 

tanto a figura do monarca quanto a história, feitas indistintas no Trauerspiel apresentam tais 

atributos de riqueza e dignidade, indigência e miséria. O cortesão intrigante, por sua vez, 

aparece como figura intermediária, habitante típico da corte feita palco da história em Origem 

do drama barroco alemão. 

O monarca, como a história
66

 – como imanência absoluta e como cenário da intensão 

alegórica – incorpora a tensão entre produção e destruição – entre as condições de criador da 

história-natureza e criatura-natural; o soberano ocupa assim o limiar entre o “estado criatural” 

e a morte (PENSKY, 2001, p. 81). O processo histórico figura em seu corpo como a mesma 

destruição que ele engendra (GILLOCH, 2002, p. 76); isto é, o “soberano representa 

(repräsentiert) a história” (BENJAMIN, 1984, p. 88; GS I, p. 245), ele “representa a 

(representação da) história” (MENKE, 2011, p. 211); ou, ainda, o monarca representa as “leis 

de ferro” que ele mesmo impõe à história, na violência da história-natural, tanto no que ela 

estabelece quando no que o devasta.  

A imanência se caracteriza, para Benjamin, pela “radical assimilação” da “cena 

histórica (historische Szenerie)” ao drama – a cena teatral se apresenta consequentemente 

como indistinta da história; o dramaturgo e suas personagens produzem, portanto, a história 

(BENJAMIN, 1984, p. 88; GS I, p. 244), bem como a apresenta em seu cenário. Dessa forma, 

a experiência histórica aparece não apenas como tema, mas como elemento estruturador, em 

termos da forma (PENSKY, 2001, p. 75) do Trauerspiel
67

. O monarca, mártir/tirano 

(BENJAMIN, 1984, p. 93) é a contrapartida (MENKE, 2011, p. 211) do herói trágico, ao 

passo que este decide pelo silêncio, aquele hesita (BENJAMIN, 1984, p. 94) em lamentos, na 

queixa de sua potência/impotência, em sua condição de produtor e “produto” da história. A 

característica “inabilidade em decidir” (PENSKY, 2001, p. 79) condena o monarca à história, 

ao cenário (“Szenerie”) que ele produz/sofre no cenário (“Schauplatz”) dos Trauerspiele. 

Ou seja, a imanência se apresenta na figura típica do drama barroco alemão. Na teoria 

da soberania apresentada por Walter Benjamin, o príncipe – que deve impedir o estado de 

exceção que é o dado, a regra (BENJAMIN, 1984, p. 59) – governa onde reinar não o 

diferencia da exceção, aliás, onde governar significa produzir/sofrer a história. Em 
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 O monarca representa e é a representação da história (MENKE, 2011, p. 211). A sobreposição de períodos 

como procedimento benjaminiano (BOLLE, 2000, p. 108) se radicaliza na “assimilação da cena histórica à 

teatral” (BENJAMIN, 1984, p. 88) e ainda mais na ideia de “encarnação” da história pelo monarca 

(BENJAMIN, 1984, p. 86) bem como sua representação da história. 
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 Mas não menos como elemento estruturador da história do Trauerspeilbuch. 
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contrapartida ao ideal político da Renascença, ideal de estabilização, os elementos 

“mundanos” e “imanentistas” do barroco, a literatura daquele período aparece como 

“obcecada pela ideia de catástrofe” – pela ideia de produção de uma história humana que não 

poderia ser senão catastrófica. Trata-se da condição pré-vestfaliana (JESUS, 2010) da violenta 

construção das nações sob o absolutismo que permaneceram nas estruturas de governo, na 

noção de política operada à época do Trauerspielbuch (NEWMAN, 2012). Condição que 

resume a história a um “abundante espetáculo dos poderes terrenos” (GILLOCH, 2002, p. 76), 

onde a “decadência das garantias religiosas” – da estabilização promovida pelas Igrejas – do 

poder do monarca que o abandona aos questionamentos e à legitimação de seu poder a partir 

de sua própria figura, como “final legitimação” do poder absolto, especialmente pela 

violência (PENSKY, 2001, p. 77).  

A noção da soberania em transformação, figura intermediária entre a aparência da 

estabilização religiosa e o “mito” da Paz de Vestefália (1648) (JESUS, 2010), ressalta no 

caráter limiar a instabilidade e a violência deste período que seria um “intervalo
68

” autoritário 

de desenvolvimento de uma secularização política
69

 e da noção de soberania (NEWMAN, 

2012, p. 203) que precederia a paz “duradoura”. Faz-se ainda necessário destacar, mesmo 

como mera referência, a conexão fundamental entre os temas políticos da época do barroco 

apresentados por Benjamin e o contexto de elaboração do Trauerspielbuch (BOLLE, 2000, p. 

109). 

A teoria do “estado de exceção” do barroco aparece como manifestação da experiência 

histórica de uma secularização submetida às estruturas arcaicas de dominação em crise 

(NEWMAN, 2012, p. 202), à qual o indivíduo da época do barroco estava enredado. O mundo 

“arrastado” “em direção à catástrofe”, o mundo governado pelo caos da história humana 

(BENJAMIN, 1984, p. 90), exigiria uma exceção, a soberania-violência (PENSKY, 2001, 78) 

que se tornou a regra, ou, na formulação de Dymetman a “modernidade em ato”, a 
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 Na verdade, uma descontinuidade que continua, até nossa época... 
69

 Jane Newman aponta um importante viés das relações entre tragédia e Trauerspiel a partir da teoria da 

soberania presente no Trauerspielbuch: a construção histórica do conceito de soberania de Walter Benjamin se 

opõe (a partir da noção de uma secularização específica), ao banimento/encobrimento do tema da religião no 

conceito de tragédia, por exemplo, de Carl Schmitt (NEWMAN, 2012, p.203-204). Para Newman, a teoria da 

soberania do Trauerspiel ofereceria uma “resposta alternativa” ao mundo pós-vestfaliano (“Westphalianized 

world”), isto é, construído pela secularização que desemboca no absolutismo (NEWMAN, 2012, p. 204). No 

contexto desta tese tal argumentação é muito significativa por tangenciar as antinomias dos temas da 

secularização e, consequentemente da imanência, tal como aparecem na obra de Walter Benjamin. Bettine Menk 

e Annie Dymetman também ressaltam as diferenças entre as noções de secularização schmittianas e aquelas 

presentes no Trauerspielbuch; de maneira geral pela concepção de teológico-política (Dymetman) de Benjamin 

relacionada às noções do soberano como figura da “queda-natural do histórico (Naturverfallenheit des 

Historischen)” (MENKE, 2011, p. 217) e a noção schimittiana de exceção a partir da noção de decisão 

ordenadora (DYMETMAN, 2001, p. 133). 
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modernidade que permanentemente “se excede em si mesma, que é exceção e excesso de si 

mesma” (DYMETMAN, 2001, p. 133), que aparece como uma adequada definição da 

modernidade. A “genealogia” benjaminiana da modernidade ao reconhecer a exceção como 

dado da dinâmica do moderno, exibe sua real figura, sua autêntica imagem no interior daquilo 

que parece mais estável, sua radical instabilidade.  

Por isso a história como violência representa a violência de uma história e de um 

tempo produzidos pelas/nas mãos humanas. Para Benjamin, o soberano “segura em suas mãos 

o acontecimento histórico, como se fosse um cetro” (BENJAMIN, 1984, p. 88). A 

indumentária do monarca no teatro do barroco alemão são objetos que representam a história, 

portanto, o aparecimento do monarca “era quase sempre acompanhado do aparecimento dos 

seus atributos principescos: veste de aparato, cetro e coroa” (BENJAMIN, 1984, p. 93), 

observa o filósofo. Todavia, tais emblemas não representavam apenas o prestígio. Se o 

monarca segura o cetro como a história, suas mãos, de certa forma, vacilam. O que une o 

soberano na figura da tensão entre tirano e mártir é a submissão de ambos à história enquanto 

correlato da incapacidade de executá-la; para Benjamin, nos Trauerspiele “não se hesitava 

[...] em atribuir ao príncipe o título de mártir”, “o mártir perfeito escapa tão pouco à 

imanência como a imagem ideal do monarca” (BENJAMIN, 1984, p. 96-97).  

Portanto, o monarca como tirano/mártir deve, pelo sacrifício ou pela exceção, realizar 

a “restauração da ordem” que consiste em “substituir as incertezas da história pelas leis de 

ferro da natureza” (BENJAMIN, 1984, p. 97; GS I, p. 253). Mas justamente tais leis, ao 

contrário de imporem à ordem pela decisão, exibem o caos inscrito na ordem, o que 

estabelece a ação senão como hesitação. 

A condição histórica do soberano é ressaltada por Walter Benjamin, como exposto 

acima, a partir das ambiguidades da figura do monarca. Esta associação das figuras do 

monarca e da história aparece como primeiro elemento da concepção de história do 

Trauerspiel que Benjamin destaca em sua obra. O crítico escreve: “Para o Barroco, o tirano e 

o mártir são as faces de Janus do monarca. São as manifestações, necessariamente extremas, 

da condição principesca” (BENJAMIN, 1984, p. 93). Isto é, na figura do tirano a imagem do 

maior poder e da maior miséria, a ostentação do “seu poder da forma mais furiosa” 

(BENJAMIN, 1984, p. 94) representa a própria noção de história do barroco. A história assim 

também em sua “face de Janus” alardearia seu poder e sua miséria como força ao mesmo 

tempo implacável e inautêntica, como devastação permanente, mas portadora de algo falho, 

subjacente à história. 
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Se o monarca se funde à história, a “dinâmica” desta é transformada na ação política 

daquele (BENJAMIN, 1984, p. 118). A dinâmica histórica passa, de maneira recorrente, de 

acordo com Benjamin, a ser associada metaforicamente à imagem do relógio, representação 

de uma temporalidade mecânica, mas não mecanicista, pois ajustável, submetida às 

“manobras do cortesão e as ações do Príncipe” (BENJAMIN, 1984, p. 119). Por isso, a figura 

ambígua do monarca deve representar, no contexto desta discussão, um dos desvios temático-

constituidores à adequada exibição do que a compõe: uma noção de tempo devastadora, 

marcada pela ambiguidade do caráter destrutivo (enquanto transitoriedade) e aprisionador 

(enquanto condição inescapável). Tal imagem de tempo remete àquela de eterna 

desagregação (“die Ewigkeit eines Unterganges”) presente no Fragmento (BENJAMIN, 

2012, p. 24; GS II, p. 204).  

Esta representação do tempo, que conduz o monarca à loucura (BENJAMIN, 1984, p. 

122), também o leva à desagregação (“Untergang”) física que a história engendra (MENKE, 

2011, p. 217). Tal desagregação aparece na imagem dos tormentos físicos, a “dor física do 

martírio” (BENJAMIN, 1984, p. 114), pela qual o monarca “incorpora a história como 

catástrofe precisamente através da história do corpo da criatura condenada (doomed)” 

(GILLOCH, 2002, p. 76). Neste sentido, começa a se apresentar a história a partir da 

perspectiva da “destruição da physis” como seu mais significativo poder. Os suplícios aos 

quais as personagens do Trauerspiel eram, de maneira recorrente, submetidas, nada mais são 

do que a representação da força crítico/destrutiva do processo histórico; força essa que 

Benjamin atribuirá à sua concepção de história. 

Aquele tempo extremo, lugar de ruínas e de corpos despedaçados, exibido na corte-

palco do Trauerspiel, tem sua criatura típica habituada aos extremos, justamente por seu 

caráter umbral. Tal personagem significativa do Trauerspiel para a representação do conceito 

de imanência é encenada na figura do intrigante – uma das faces do cortesão
70

 (BENJAMIN, 

1984, p. 117). Ao passo que o intrigante aparece como figura símbolo da imersão na 

experiência da imanência, ele confere à política seu caráter humano, representado na também 

ambígua figura do conspirador. Para Benjamin 

[...] na medida em que mergulha minuciosamente nos detalhes, num procedimento 

microscópio, ele [o intrigante] não poderia captar outra coisa senão os cálculos da 

intriga política. Para o drama do período barroco a atividade histórica se confunde 

com as maquinações depravadas dos conspiradores (BENJAMIN, 1984, p.111).  
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 Que possui como face reversa a figura do santo, melhor dizendo, uma “incorporação fictícia da santidade”, na 

referência sobre a ambiguidade da condição mundana do cortesão, “privado de qualquer inocência”, imerso no 

luto (BENJAMIN, 1984, p. 117). 
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O detalhe se torna um aspecto fundamental para a figura que percorre o cenário da 

corte como representação da história, como espaço manejável, tal como os “ponteiros dos 

segundos” (BENJAMIN, 1984, p. 118) operados pela intriga política. 

O intrigante conhece assim os meandros da corte mais que qualquer outra personagem, 

pois ele age justamente ao tecer tal cenário. Figura intermediária frente ao tirano/mártir, sua 

“função é intrigar (to in-trigue), confundir (to con-fuse)” (WEBER, 1991, p. 476), na 

importante referência de Samuel Weber à etimologia do termo “intrigante” 
71

 (“plotter”), sua 

intriga “... beats time... by em-plotting it, confining and con-fusing it...” (WEBER, 1991, p. 

476). Assim, se o intrigante pode segurar os cordéis do príncipe-marionete
72

 (GILLOCH, 

2002, p. 77), significa que ele opera o tempo, a história tal como o tecido, o espaço da corte, 

“cenário (Szenerie) por excelência do drama barroco” (BENJAMIN, 1984, p. 119; GS I, p. 

275).  

Em contrapartida ao soberano, que ordena os “dados do processo histórico (des 

historischen Verlaufs”), produzindo/sofrendo a história secularizada, “por assim dizer, 

espacialmente mensurável” (“räumlich auszumessenden”), o intrigante manipula (“das 

Treiben des Höflings”) “impondo seu ritmo aos acontecimentos” (BENJAMIN, 1984, 119; 

GS I, p. 275), como se os organizasse. O intrigante figuraria, por conseguinte, como a 

personagem que, ciente da condição de imanência, passa a operá-la em seu favor. Sem 

qualquer “escatologia”, os desdobramentos históricos se tornam cenário operável para o 

intrigante. Este elemento, bem como a particular espacialização/objetificação do tempo nas 

“mãos” do tirano, remetem à característica fundamental da concepção de tempo da imanência, 

a saber, sua espacialização (KRANZ, 2011) e também, e em nossa leitura, principalmente, o 

aspecto construtivo subjacente àquele tempo. 

O caráter de imanência absoluta da época do barroco apresenta, portanto, aquele 

drama como instante de desvio à história – como passagem pela história, pois na análise 

benjaminiana do Trauerspielbuch o “Barroco se apoia na atualidade objetiva mais candente, 

para mais segura e rapidamente retornar à sublimidade da forma e à antecâmara da 

metafísica” (HAUSENSTEIN apud BENJAMIN, 1984, p. 90). Trata-se assim de um desvio 

que antecede a imersão como fuga (“treulos überspringt”), e não meramente uma fuga 

escatológica.  Por isso a imanência do drama barroco alemão aparece para Benjamin como 
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 Assim como no português, a palavra “intrigar” e “intrigante”, faz alguma referência ao “tecer”; conforme sua 

etimologia: “intricar, vb. ‘confundir’, complicar, enredar’, XVII. Do lat. intricare; intriga 1813. Do it. Intriga, 

deverbal de intrigare [...]” (CUNHA, 2007, p.442). 
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 Outra representação fundamental do monarca apresentado por Benjamin em sua análise do Trauerspiel. 
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uma imersão na história que abole as escatologias, mas não desvincula esta história de uma 

orientação, antes, apenas de certa forma a inverte – a história da salvação passa a ser 

reconhecida por um momento como queda – para Benjamin, o “Barroco não conhece 

nenhuma escatologia; o que existe [...] é uma dinâmica (Mechanismus) que junta e exalta 

todas as coisas terrenas, antes que elas sejam entregues a sua consumação” (BENJAMIN, 

1984, p. 90; GS I, p. 246).  

O que torna mais significativo o desvio do barroco à história aparece na figura da 

irreconciliável tensão entre “mundo e transcendência” que fora ressaltada na época. Mas faz-

se ainda necessário se deter por mais um instante nas figuras da história do Trauerspielbuch. 

A ausência de escatologia do Trauerspiel pode ser representada por isso como a 

exibição de uma indeterminação específica. Absorvida na cena teatral, a história se manifesta 

lá no “palco aberto (offene Bühne)” (BENJAMIN, 1984, p. 98; GS I, p. 254); o problema da 

“linearidade” da ação na intriga, do encadeamento dos acontecimentos (BENJAMIN, 1984, p. 

98) e a impossibilidade de se apresentar os desdobramentos da história em uma única cena, 

aparecem significativamente resolvidos com a “ação colateral” (BENJAMIN, 1984, p. 99) –, 

isto é, a “exposição pragmática da história (pragmatische Geschichtsdarstellung)” exigiria um 

desenvolvimento linear que não sacrificasse a “totalidade”, a “transparência da história” 

(BENJAMIN, 1984, p. 99; GS I, p. 255). Isto significa que as cenas nos Trauerspiele foram 

redigidas a partir de um típico artifício de composição, de modo que os desdobramentos 

históricos pudessem ser representados em suas “imagens”. Por isso a característica 

simultaneidade das ações na cena da narrativa. Os dados a serem representados pelos 

dramaturgos do Trauerspiel são “infinitos em todas as suas direções” e ao mesmo tempo “não 

preenchidos em cada um de seus momentos” (BENJAMIN, 2013b, p. 60), isto é, de acordo 

com a definição anterior, características do tempo da história, em contraposição ao tempo da 

história do trágico.  

Deste modo, as “ações paralelas”, exibidas em um espaço aberto em favor da exibição 

teatral de um tempo aberto (infinitude/não-preenchimento), são manifestações da 

“secularização” operada pelo Trauerspiel que apresenta uma história sob a perspectiva 

“panoramática”: para Benjamin, no Trauerspiel, “o movimento temporal é captado e 

analisado em uma imagem espacial” (BENJAMIN, 1984, p. 115). Trata-se, portanto, de uma 

estratégia cênica de representação de um tempo caracterizado pela indeterminação 

fundamental, típica da “modernidade”. 
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Ainda para Benjamin, as representações da experiência da imanência figurariam mais 

do que como radicalização da experiência histórica, como também como um experimento de 

interiorização do tempo em um espaço determinado; uma interiorização/representação do 

tempo da qual não se pode escapar, mas que também possui espaço para a exibição (posterior) 

em seu caráter antinômico, de outra ordem temporal, também ali escrita. Antes, se faz 

necessário ainda aproximar do cenário do Trauerspiel. Ao mesmo tempo em que a corte se 

exibe como “décor eterno e natural do processo histórico” (BENJAMIN, 1984, p. 115) – isto 

é, exibe uma temporalidade eternamente transitória – se mostra o ornamento de tal processo 

em imagens. 

Como mencionado, no palco aberto do drama barroco alemão foram constituídos 

artifícios para que a história fosse representada teatralmente, em sua totalidade característica, 

naquele palco-fragmento. A cena do drama barroco era composta por partes que, devidamente 

articuladas, comporiam um cenário adequado à representação da história. Outro aspecto 

fundamental da encenação da história no palco do barroco é o caráter itinerante deste. 

 O caráter peregrino do Trauerspiel se revela não apenas na circulação do aparato 

teatral, mas no caráter de particular mobilidade de sua forma de apresentação. O palco do 

Trauerspiel é aberto na medida da exibição de sua mobilidade externa (palco fisicamente 

móvel) e interna (em que o cenário se move teatralmente em suas composições, no seu 

conteúdo e em suas ambiguidades). A noção de abertura do palco barroco também se 

apresenta, de maneira não menos significativa, como contrapartida ao palco fixo, à “ação 

pontual” do herói trágico (WEBER, 1991, p. 492), bem como o “eu isolado” ou os “membros 

do povo” como espectadores da tragédia antiga. Ainda para Samuel Weber, o Trauerspiel se 

apresenta como “contrapartida” (WEBER, 1991, p. 488) do teatro trágico-antigo, pois 

enquanto este se apresentava em um local (“site/local”) fixo, o Trauerspiel se deslocava; 

“repetindo, restaurando e ao mesmo tempo deslocando” (WEBER, 1991, p. 492) o trágico.  

O palco peregrino não apenas transita exibindo a história que encena, mas em sua 

concepção de exibição da própria cena histórica como cenário faz daquele “transitar” uma 

figura da história representada, nas palavras de Benjamin: “a história migra” para/na “cena 

teatral (Die Geschichte wandert in den Schauplatz hinein)” (BENJAMIN, 1984, p. 115; GS I, 

p. 271, grifo nosso). No palco a história migra para/em o cenário; a história “carregada” pelo 

palco (carregado de história) se desloca para a cena (misturada com a história) no cenário do 

Trauerspiel; repetindo, desempenhando a história na qual aparecem o cenário e a história 

como indissociáveis, reconhecidos transientes – portadores da mesma transitoriedade que 
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mobiliza a ambos. Não poderia ser outra a adequada “espacialização” do tempo: figura de 

escrita do tempo, um espaço (cenário), perpassado e perpassante de imanência absoluta, de 

transitoriedade absoluta e eterna. 

Podem-se assim passar dos temas da sobreposição do palco à história e da história ao 

palco os desdobramentos em torno do artifício das cenas simultâneas – em sua “transposição 

dos dados inicialmente temporais para uma simultaneidade espacial fictícia” (BENJAMIN, 

1984, p. 104) – e do teatro peregrino – pois, para Benjamin “no drama barroco de toda a 

Europa o palco não é estritamente fixável, não é lugar real, também ele é dialeticamente 

dilacerado” (BENJAMIN, 1984, p. 142). Isto permitiria antever a noção da imanência como 

produtora de uma particular espacialização do tempo, como contrapartida e desdobramento do 

“significativo arranjo do espaço”, característico do “mito como forma
73

” (MENNINGHAUS, 

1988, p. 304) discutido fundamentalmente por Winfried Menninghaus. Trata-se de um arranjo 

específico da forma do tempo que não poderia ser mais mítica na repetição do mito 

transformada pelo Trauerspiel (BENJAMIN, 2013b, p. 62); forma mítica arrastada, feita 

peregrina, como despojo, pelos dramaturgos dos Trauerspiele.  

O dado material, o fato da itinerância do teatro barroco alemão é, portanto, o recurso 

para a apresentação da crítica do mito do trágico (do caráter, de aparência trágica da história 

da tragédia) na apresentação da ideia do Trauerspiel como encenação do trágico sob o 

moderno. Ao contrário da “fixidez” do trágico (e fundamentalmente, de sua “história”), o 

Trauerspiel se move “circularmente”, como adágio da estrutura de seu tempo de repetição – 

como “tempo não preenchido”, pois nem trágico nem messiânico, mas “forma intermediária”, 

“espectral”, no qual a “repetição” é sua “lei” (BENJAMIN, 2013b, p. 62), como mencionado 

em um dos “modelos” do Trauerspielbuch. A corte como cenário circula ao modo da 

temporalidade que representa em um movimento mais peregrino do que viajante
74

; 

cenário/corte andarilha, aprisionada pelas leis da natureza não pode senão circular, repetir em 

sua estrutura modificadora a lógica temporal sob a qual está inscrita. Na sua perambulação 

circular e repetitiva, o Trauerspiel arrasta o trágico; nas palavras de Benjamin: “A tragédia 

antiga é uma escrava acorrentada ao carro triunfal do Barroco (barocken Trauerspiels)” 

(BENJAMIN, 1984, p. 122; GS I, p. 278). O Trauerspiel arrasta o tempo trágico em sua 

característica errância histórica. 
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 O que claro, se diferencia da “generalidade histórica”, temporal “não mítica” do Trauerspiel (BENJAMIN, 

2013b, p. 62). 
74

 Nietzsche (2005, p. 271-272). 
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Outra imagem da concepção de imanência à época do drama identificada por 

Benjamin é produzida pelas relações entre o drama barroco e a tradição medieval. Isto, no 

contexto da discussão da incorporação barroca de elementos da tradição medieval, ao mesmo 

tempo em que promove rupturas com esta. A exibição, por parte de Benjamin, da “pré-história 

medieval do barroco” contribui de maneira significativa para a compreensão dos “conceitos 

teológicos secularizados” (STEINER, 2010, p. 70) que compõem a figura conceitual do 

Trauerspielbuch. Deste modo as considerações acerca das rupturas e descontinuidades do 

barroco em relação ao contexto medieval figura assim como estratégia de realce dos aspectos 

da secularização típica do drama alemão. 

À crônica medieval esvaziada de seu elemento de totalidade transcendente, de sua 

continuidade escatológica, resta a eternidade da transitoriedade histórica, que para o filósofo 

só poderia ainda mais incrementar a imanência (BENJAMIN, 1984, p. 100-101) como 

condição histórica inescapável do barroco. Destituído de seu termo, à história no limiar entre 

a tradição medieval e o secularismo moderno resta apenas no espetáculo da história da 

redenção um caráter “invertido” no espetáculo terrível da história humana. De acordo com o 

crítico: 

Pois quando a secularização introduzida pela Contrarreforma se afirmou nas duas 

Igrejas, as preocupações religiosas não perderam sua importância, mas a época lhes 

recusou uma solução religiosa, exigindo ou impondo, em seu lugar, uma solução 

profana (BENJAMIN, 1984, p. 102). 

 

Consequentemente o Trauerspiel figura como interpretação profana sobre outro 

domínio. Em termos históricos e teatrais, tal resolução só se daria por meio da violência da 

temporalidade que submete as criaturas. Violência que torna o corpo em cadáver sob o ponto 

de vista do tempo, e que torna o sentido histórico da existência em queda. 

Por isso, seguindo a discussão de Benjamin, a imanência como tema do teatro do 

barroco alemão não poderia, naquele momento posterior à Contrarreforma, escapar em 

direção ao “paganismo”, mesmo que também não pudesse afirmá-lo enquanto tal. A 

“ortodoxia das formas eclesiásticas” se tornou o subsídio para o terror das Igrejas, não mais 

enquanto garantia da salvação, mas como resolução mundana, violenta, portanto, histórica de 

seus reveses. Os conflitos que marcaram a Contrarreforma aparecem como conflitos político-

humanos, pois o “drama profano foi necessariamente afetado pela filosofia da história da 

Restauração [...] ele se confrontou com temas históricos [...]” (BENJAMIN, 1984, p. 103). 

Com a virada à imanência, a tensão se descola da garantia da cristianização para as políticas 

de domínio das Igrejas e dos Estados; assim, para Benjamin, as “tentativas” de resolução 



65 

 

política das questões “mundanas” “[...] se prendiam, desde o início, a uma imanência rigorosa, 

sem qualquer acesso a um mais além dos mistérios [...]. Não admira que isto tenha ocorrido 

de forma extravagante, e por isso mesmo mais intensa” (BENJAMIN, 1984, p. 103). 

Ao voltar-se da questão da salvação para as questões mundanas, o drama do período 

barroco alemão, por conseguinte, representa a experiência de confronto com a natureza, mas 

uma natureza peculiar – ainda não objetividade pelo pensamento moderno
75

: uma das 

“necessidades
76

, decorrentes da ausência de toda escatologia, é a tentativa de encontrar um 

consolo para a renúncia do estado de Graça, através da regressão” ao que e Benjamin chama 

de um “estado original da Criação (Rückfall auf den blossen Schöpfungsstand)” (BENJAMIN, 

1984, p. 104; GS I, p.), isto é, um desdobramento (uma queda, não um retorno) à natureza 

tornada mera natureza
77

, decaída do estado de graça. 

 O “caráter de criatura” do soberano contribui para a compreensão do significado do 

tema da natureza no drama barroco alemão apresentado por Walter Benjamin. O tema da 

criatura como tensão entre natureza e história aparece como significativo da condição do 

soberano, pois “o estado da Criação é o solo no qual se desenvolve o drama alemão, e ele 

influencia [...] o próprio soberano. [...] Sua autoridade está incluída na Criação (in der 

Schöpfungswelt beschlossen), ele é senhor das criaturas, mas permanece ele próprio uma 

criatura (Kreatur)” (BENJAMIN, 1984, p. 108; GS I, p. 264).  

Se o soberano é a encarnação da história – em suas contradições ele age e está 

submetido à história – seu “caráter de criatura” aparece como submissão aos poderes naturais-

históricos em oposição à transcendência como continuum da história da salvação. Seguindo 

Benjamin, “o espetáculo constantemente renovado (das ständig wiederholte Schauspiel) da 

grandeza e da queda dos Príncipes” aparecia “como lado natural do processo histórico” (die 

naturgemässe Seite des Geschichtsverlaufs) (BENJAMIN, 1984, p. 111; GS I, p. 267). Tal 
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 O tema central das passagens para a reflexão peculiar acerca da natureza e, posteriormente, para o tema da 

Naturgeschichte é o confronto com a natureza como passagem – já desprovida da Graça, da organização sob a 

história da Salvação, mas ao mesmo tempo não ‘objetificada’ – fragmentada pela cisão moderna. Isto é, natureza 

intermediária – natureza como passagem. 
76

 Significativamente, Benjamin apresenta esta “queda (Rückfall)” do estado de Graça para o estado de Criação – 

queda na história – como “necessidade contemplativa” perante a “situação teológica da época” (BENJAMIN, 

1984, p. 104); possibilitando aqui uma alteração do tema do teológico. 
77

 A mera natureza se aloja de certa forma, entre natureza original e a “história natural”. As tentativas de 

restaurar tal natureza a partir da história naturalizada (sem modificá-la, como na origem) ou a tomam como 

fragmento – e a totalizam na estética – ou a opõem à técnica – também estetizando sua destruição (sacrificial) 

perante a técnica (cf. seções 4.3 e 5.4). A origem do tema da natureza na filosofia de Walter Benjamin nestas 

passagens do livro sobre o drama barroco já pode ser lida prospectivamente, tanto como recusa de qualquer 

restauração da natureza anterior à “regressão” que marca as origens da moderna concepção de natureza, quanto 

como afastamento de uma concepção de natureza subjugada pela técnica. Opera em ambos os domínios a mesma 

força. 
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“constante” renovação (repetitiva novidade, por assim dizer) se inscreve naturalmente na 

figura ambígua da fuga/errância, não escatológica, à temporalidade inescapável pelas vias da 

circularidade/repetição. Enquanto “lei” da temporalidade do drama barroco (BENJAMIN, 

2013b, p. 62), como aparece em sua “miniatura”, tal noção de circularidade e repetição 

encaminha ao tema da representação teatral como jogo, tema fundamental gravado na própria 

face do Trauerspiel. 

De acordo com Benjamin, existe uma importante relação entre a experiência da 

imanência e aquilo que no drama barroco é representado pela noção de “jogo”. A esfera do 

jogo se relaciona no drama do barroco como desdobramento do lúdico na esfera da reflexão, 

marcada pelo “emolduramento e miniaturização” da “realidade e a introdução de um espaço 

fechado, finito, de um destino profano [...]” (BENJAMIN, 1984, p. 106). Tal procedimento 

também como artifício produzido na cena (limitada espacialmente, ilimitada temporalmente) 

sobreposta ao representado (ilimitado espacialmente, limitado temporalmente), confere ao 

caráter da repetição/miniaturização traços típicos da encenação, do jogo e da reflexão. 

Para Walter Benjamin o tema do jogo se torna mais claro no “drama da Espanha”, pois 

se no cenário alemão a especificidade é uma “fuga cega para uma natureza desprovida de 

Graça”, o drama espanhol de certo modo resolve a perspectiva dessa fuga pela referência ao 

seu caráter lúdico: isto é, mesmo não podendo voltar-se à transcendência, o teatro espanhol
78

 

“procura assegurar-se” da transcendência “como num jogo” (BENJAMIN, 1984, p. 104).  

Deste modo, considerar o teatro como jogo é uma das chaves para a compreensão das 

especificidades do Trauerspiel, em termos da imanência – a “regressão a um estado original 

de criação” tal qual fuga que não poderia ser pelas vias da transcendência – bem como no que 

se refere ao seu tema – o afeto melancólico que se volta sobre as coisas – e da intenção 

alegórica – como coisificação do saber ao limiar de seu caráter destrutivo.  

O teatro calderonesco, como representação típica do “drama espanhol” discutido por 

Benjamin, com sua “representação em miniatura (spielerisch verkleinert)” da corte, atribui ao 

monarca o “poder de redimir” em “forma secularizada (säkularisierte Heilsgewalt)” 

(BENJAMIN, 1984, p. 104; GS I, p. 260). O lúdico deste teatro – “forma artística do drama 

barroco em sua versão mais acabada”, isto é, na dramaturgia espanhola – afirma o caráter 

paradoxal de uma redenção encenada para o mundo que lhe havia perdido o sentido. 

No caso do drama alemão, o elemento lúdico aparece como um de seus elementos 

formais menos desenvolvidos, mas que talvez por isso mesmo revele aspectos proeminentes. 
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 E a referência de Benjamin aqui é La Vida es Sueño, obra do dramaturgo espanhol Pedro Calderón de la Barca 

(1600-1681). 
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Diferentemente do bem realizado caráter lúdico da salvação encenada no teatro espanhol, o 

jogo no Trauerspiel exibiria, por não ser tão desenvolvido ou “acabado”, sua forma esvaziada 

exibiria “a grande lei que, acima de todas as regras e ritmos particulares, rege a totalidade do 

mundo dos jogos (die ganze Welt der Spiele regiert): a lei da repetição (dem Gesetze der 

Wiederholung)” (BENJAMIN, 2002, p. 101; GS III, p. 131), “escondida” de certa forma sob a 

perfeição do drama espanhol. Assim, o espaço restrito, mas móvel da corte/cenário exibe o 

“espaço restrito da existência” na qual o mesmo jogo se repete, ou, seguindo Walter 

Benjamin, desenvolvendo-se na “repetição” na qual “repousa a lei do drama barroco” alemão 

(BENJAMIN, 2013b, p. 62; GS II, p. 136).  

O Trauerspiel abre deste modo em sua noção de repetição – “lei” de seu caráter de 

jogo – a perspectiva de um movimento circular, errante, que repete transformando outro 

movimento temporal (já interditado) em um espaço determinado, embora indeterminável, 

promovendo uma existência histórica que não escape à história; uma existência intermediária 

entre natureza original irremediavelmente perdida e a natureza “desprovida de graça”. 

Por isso o “momento lúdico (Spielmoment)” do teatro do barroco aparece, como 

mencionado, na encenação da salvação na qual a transcendência só poderia surgir na 

“camuflagem mundana do espetáculo dentro do espetáculo (weltlich verkleidet als Spiel im 

Spiel)” (BENJAMIN, 1984, p. 105; GS I, p. 261), uma vez que o jogo lúdico sobre a 

encenação – representação de encenação, palco dentro do palco – no qual a esfera da 

resolução/salvação só poderia aparecer como cena e aparência (“Spiel und Schein”) (GS I, p. 

261). Deste modo duas referências se tornam fundamentais para a condição temporal típica 

“descoberta” por Benjamin no Trauerspiel, mas que ultrapassam tal ciclo da produção 

benjaminiana; a saber, as noções de encenação e modelização/miniaturização daquela 

temporalidade nas representações da experiência moderna. 

Se o aspecto lúdico da cena como jogo não se desenvolve bem no drama barroco 

alemão, pelo menos não como em sua “versão mais acabada”, o drama espanhol, o que resta 

ao jogo do Trauerspiel é, por um lado, as tendências do lúdico nas imagens do “grotesco” e 

do “sutil” e, por outro lado na forma de repetição como reflexão – melhor desenvolvida no 

“drama de destino” calderonesco (BENJAMIN, 1984, p. 106). No caso do “drama romântico 

de destino”, Benjamin reconhece seu desenvolvimento no jogo como reflexão que “se repete 

até o infinito (“Unendliche wiederholt”) e diminui até o incomensurável o círculo que ela 

circunscreve” em seus “dois lados essenciais”: “miniaturização da realidade e a introdução em 
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um espaço fechado, finito, de um destino profano, de um pensamento reflexivo infinito” 

(BENJAMIN, 1984, p. 106).  

Trata-se da encenação em um espaço finito de um infinito destino
79

. Mas enquanto no 

drama calderonesco, o “virtuosismo incomparável da reflexão” fascinara magicamente os 

românticos, o caráter inacabado
80

 e imperfeito do drama barroco alemão revelaria com mais 

clareza sua “natureza ambígua”. Neste contexto, o conteúdo desta ambiguidade – “revelada 

pelo primado da moral” (BENJAMIN, 1984, p. 107) do Trauerspiel alemão – é menos 

importante que seu reconhecimento. A referência de Benjamin – assumidamente um desvio – 

às relações entre os dramas espanhol e alemão ressalta a imperfeição do último como índice 

de seu caráter histórico particular, em cujo centro não se resolvera – como no drama espanhol 

– as tensões entre imanência e transcendência, mas a radicalizaram. 

As figuras da imanência do Trauerspielbuch – a reorganização das relações entre 

messiânico e histórico, sob o tema do trágico moderno, as posições das personagens do drama 

barroco (monarca e cortesão), os espaços (o palco e o cenário) bem como os traços da ação 

dramática (imagens linguísticas, em palavras, em frases e no texto do drama) – são figuras 

que precedem o elemento moderno da temporalidade daquele período, apresentado por Walter 

Benjamin.  

Mais do que os conteúdos daquelas figuras, neste contexto a ênfase deve 

necessariamente recair sobre suas formas limiares, que nada são senão representações 

“espaciais”, imagéticas que “con-figuram” a experiência moderna do tempo, em sua tensão 

genérica entre acabamento e incompletude, na sobreposição de continuidade e 

descontinuidade. Benjamin significativamente produz, desempenha sua concepção de história 

nas leituras engendradas pelo Trauerspielbuch. A demonstração da imanência do drama 

barroco alemão em suas figuras constituidoras, mais do que o fechamento de sua definição, 

abre a obra benjaminiana a sua continuidade peculiar como restauração e incompletude, como 

atualização que altera. À imanência absoluta do Trauerspiel foi oferecida como resposta uma 

técnica – literária, mas em primeiro lugar, técnica. Tal técnica será o tema do próximo 

capítulo. Antes, faz-se necessário ainda visar os limites da imanência do drama barroco 

alemão – tema das próximas seções. 
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 O destino profano renuncia à sua infinidade determinadora (o instante de determinação temporal 

bidimensional, isto é, em uma concepção linear de tempo) na figura de múltiplas – e por isso talvez cambiantes – 

determinações.  
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 Se o drama calderonesco é a “versão mais acabada” do Trauerspiel, o drama barroco alemão exibia – e 

Benjamin ressalta isso em vários momentos no que se refere a outros aspectos – uma imperfeição, um 

inacabamento característico que enfatiza os aspectos do “moderno” que Benjamin visa revelar no teatro alemão. 
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1.4 História Natural e Teorias da História 

 

Nas duas seções precedentes foram apresentadas algumas discussões do 

Trauerspielbuch com intuito de se preparar, de certo modo, os desdobramentos em torno do 

conceito de “natureza-história” presente naquele momento da obra benjaminiana. Esta seção, 

por sua vez, deverá representar um breve desvio, na medida em que são oferecidas algumas 

considerações acerca da noção de “segunda natureza” à qual a noção de “natureza-história” 

benjaminiana se aproxima, mas também, significativamente, se afasta.  

Deste modo, tal seção se dedica a uma breve apresentação das interpretações das 

especificidades dos processos de modernização em alguns momentos das obras de Georg 

Lukács (1885-1971) e Theodor Adorno (1903-1969). Trata-se, portanto, de apresentar os 

termos a partir dos quais o tema benjaminiano da “natureza-história” se desdobrará, de certa 

forma, os repetindo, mas também os modificando. As “teorias da história” inscritas sobre as 

concepções críticas de “história” engendradas pela obra lukácsiana e adorniana figurarão, 

assim, como pano de fundo a partir do qual se descola a concepção de história disseminada na 

obra tardia de Benjamin. 

A perspectiva da Naturgeschichte benjaminiana mais frequentemente aparece sob o 

contexto de suas “influências”, as noções de “história natural” de Theodor Adorno e de 

“segunda natureza” de Georg Lukács. Mas, se por um lado, a associação das concepções de 

história presentes na obra dos três autores contribui para sua compreensão, por outro, a 

concepção benjaminiana como aqui se aparece pode também ser obscurecida se suas 

particularidades não forem destacadas. Mostra-se propício ressaltar, já de antemão, que em 

muitos momentos, a noção benjaminiana tardia de natureza-história assume um aspecto muito 

semelhante às concepções de Adorno e Lukács, em termos gerais. Ao longo da reconstituição 

de alguns aspectos daquelas concepções, objetiva-se também distingui-las, sempre que 

pertinente ao contexto aqui explorado, dos matizes críticos da natureza-história na obra de 

Walter Benjamin. 

O conceito de “segunda natureza” aparece em Georg Lukács já em A Teoria do 

Romance, de 1916 (LUKÁCS, 2000). Destituído ainda de elementos de exegese marxista, tal 

noção pertence ao contexto do pensamento do “jovem” Lukács, de matiz ainda “idealista”, 

“neorromântico” e “anticapitalista” (SILVA, 2006, p. 80). O filósofo húngaro entende o 

romance, “o épico moderno”, como meio para reflexão acerca da “experiência conflitante do 

dilaceramento”, como “símbolo da modernidade” (SILVA, 2006, p. 81). Tal experiência de 
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“dilaceramento”, de ruptura da cultura moderna (SILVA, 2006, p. 91), em relação à 

integridade anterior (BUCK-MORSS, 1981, p. 124), é apresentada por Lukács no elemento de 

“busca” que caracteriza a “psicologia dos heróis romanescos” (LUKÁCS, 2000, p. 60), mas 

uma busca caracteristicamente sem termo. O esvaziamento da experiência moderna, na forma 

de sua incompletude, promoveria assim para o filósofo a cultura como “mundo da 

convenção”, como uma “segunda natureza” (LUKÁCS, 2000, p. 62). O romance, nestes 

termos, evidenciaria tal aspecto de segunda natureza – de estranhamento e fragmentação – 

pois “exacerbou a insuficiência do mundo tornado opaco, denunciando sua inessencialidade” 

(SILVA, 2006, p. 93). Lukács escreve: 

Essa [segunda] natureza não é muda, manifesta e alheia aos sentidos como a 

primeira: é um complexo de petrificado que se tornou estranho [...] é um ossuário de 

interioridades putrefatas, e por isso só seria reanimada – se isso fosse possível – por 

uma ressurreição do anímico [...] O alheamento da natureza em face da primeira 

natureza [...] é somente a projeção da experiência de que o mundo circundante 

criado para os homens por si mesmos não é mais o lar paterno, mas um cárcere 

(LUKÁCS, 2000, p. 63-65). 

 

Vários temas recorrentes ao Trauerspielbuch se associam às considerações de Lukács 

nesta passagem, notadamente a perspectiva da história que, submetida à expressão alegórica, 

aparece como “protopaisagem petrificada”, como figura de uma “caveira”, a “figura... mais 

sujeita à natureza” (BENJAMIN, 1984, p. 188). Mas, além das experiências fundamentais a 

partir das quais correspondem o texto lukacsiano e o Trauerspielbuch, a passagem acima de A 

Teoria do Romance remete também ao desenvolvimento posterior da obra do filósofo húngaro 

que, especialmente nas concepções de segunda natureza como “complexo petrificado [...] 

estranho” e “cárcere”, exercerá influência ainda mais importante nas discussões 

benjaminianas. Na obra História e Consciência de Classe
81

 tais temas são introduzidos a 

partir de um referencial teórico-filosófico específico, o da tradição marxista. 

Concernente ao tema da “segunda natureza”, de maneira geral, o clássico texto 

marxista do jovem Lukács, associado à suas interpretações da crítica da ideologia 

provenientes do materialismo histórico, se desdobra a partir do reconhecimento da 

permanência de determinadas estruturas históricas sob a forma de “segunda natureza”, como 

manifestação das “forças” da emancipação que produzem, ao mesmo tempo, seu reverso 

(LUKÁCS, 2012, p. 96). Considerado por Benjamin a “obra filosófica mais coesa da literatura 

marxista” (BENJAMIN, 2013b, p. 126), História e Consciência de Classe é uma obra que, 
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 De 1923, portanto, de publicação contemporânea à redação do Trauerspielbuch. Como foi anteriormente 

mencionado (cf. 1.1), o próprio Benjamin reconhece a importância dessa obra para a constituição de sua ideia de 

história. 
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segundo o próprio Lukács, procurou “tornar compreensíveis [...] os fenômenos ideológicos” 

(LUKÁCS, 2012, p. 15), mais especificamente, se propôs como uma crítica ao “caráter 

meramente contemplativo do pensamento burguês
82

” (LUKÁCS, 2012, p. 17), sua principal 

característica ideológica. 

De maneira geral, trata-se da perspectiva de que, com a desagregação das estruturas 

tradicionais/feudais os indivíduos escapam – por meio do estabelecimento da “igualdade 

formal” – às relações econômicas de determinação típicas daquelas estruturas, mas “a classe 

que se apresenta como agente histórico dessa revolução”, a saber, que promoveria o 

rompimento com as estruturas tradicionais de dominação, “cumpre ainda inconscientemente 

tal função” (LUKÁCS, 2012, p. 96), ou, mantém-se enredada na lógica das determinações 

características daquela estrutura tradicional.  

Aquele grau de “inconsciência” quanto à capacidade de “produzir” sua própria história 

a apresenta para Lukács,, por ocasião do surgimento do capitalismo, como natureza, em seu 

aspecto hostil, “desprovida de alma e mais impenetrável” que a natureza anterior, a “primeira 

natureza” (LUKÁCS, 2012, p. 96); mas, principalmente, como estruturas “eternas” 

(LUKÁCS, 2012, p. 135), imutáveis e determinadoras.  

Assim a concepção lukácsiana reconhece que, do ponto de vista do “pensamento 

burguês”, a “história se fixa num formalismo incapaz de conceber as formações sócio-

históricas em sua essência verdadeira, como relações entre homens...” tornando-se “reino 

irracional de potências cegas” (LUKÁCS, 2012, p. 135). Pelo menos, em um de seus 

aspectos, o conceito de história-natureza de Walter Benjamin se associa a tal posição. 

A noção da naturalização de estruturas histórico-sociais enquanto “força hostil”, 

estranha aos indivíduos, é um dos elementos fundamentais da crítica à ideologia burguesa 

apresentada pela tradição marxista; fortemente assinalada na obra de Karl Marx desde suas 

primeiras formulações, como aparecem nos Manuscritos
83

, sob a perspectiva dos temas da 
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 Em sua autocrítica, Lukács assinala: “Com isso, a concepção de prática revolucionária adquire, neste livro, um 

caráter excessivo, o que correspondia à utopia messiânica própria do comunismo de esquerda da época” 

(LUKÁCS, 2012, p. 17); É significativa a autocrítica lukácsiana acerca do caráter “idealista”, “contemplativo” e 

de “subjetivismo”, bem como do “exagero hegeliano” (LUKÁCS, 2012, p. 21) de algumas de suas concepções 

por ocasião de História e Consciência de Classe nos debates tardios entre Adorno e Benjamin, notadamente no 

que concerne ao conceito de mediação entre eventos particulares e totalidade (cf. AGAMBEN, 2005, p. 129s). 

Adorno critica o ensaio sobre Baudelaire (OE III; BENJAMIN, 2006b), entre outros aspectos, pela falta de 

“mediação”, para Agamben, o aspecto hegeliano do materialismo histórico (AGAMBEN, 2005, p. 142). Umas 

das passagens que apresentam o tema da mediação em Lukács: “[...] As formas de mediação nas quais e pelas 

quais é possível sair do imediatismo da existência dos objetos dados são mostradas como princípios estruturais e 

como tendências reais do movimento dos próprios objetos” (LUKÁCS, 2012, p. 319). Tal discussão será 

retomada na terceira parte deste trabalho. 
83

 Notadamente as principais fontes do marxismo benjaminiano são em um primeiro momento História e 

Consciência de Classe, a qual W. Benjamin tomou conhecimento durante a redação do Trauerspielbuch (LÖWY, 
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alienação e do estranhamento do trabalho. Para Marx, por exemplo, “a relação do trabalhador 

com o produto do trabalho” aparece “como objeto estranho e poderoso sobre ele. Esta relação 

é ao mesmo tempo a relação com o mundo exterior sensível, com os objetos da natureza como 

um mundo alheio que se lhe defronta hostilmente” (MARX, 2010, p. 83); e ainda, no mesmo 

texto, mas algumas linhas antes: a “efetivação do trabalho aparece [...] como desefetivação do 

trabalhador, a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 

estranhamento, como alienação” (MARX, 2010, p. 80). Retomada dos fundamentos do 

pensamento marxista, a concepção lukácsiana alcança proeminência nos debates em torno do 

materialismo histórico característicos do século XX. 

Como se sabe, no tema da alienação/estranhamento do trabalho e da apropriação 

reside um dos elementos centrais da crítica marxista às formas modernas de organização 

social, incluindo suas relações econômicas, culturais e políticas. O “estranhamento” em 

relação aos objetos de sua produção aparece como aspecto complementar do estranhamento 

em relação ao mundo, que passa a confrontá-lo de maneira “hostil”, como mencionado; ou, 

em outros termos, entre os elementos da forma da alienação capitalista, produzida pelo 

estranhamento em relação ao trabalho e consequentemente em relação aos seus objetos, esta 

como a alienação em relação à natureza (DUARTE, 1986, p. 46s.), ao se mostrar estranha ao 

mesmo tempo em que as relações sociais são tomadas como “naturais”. Um dos grandes 

avanços, por assim dizer, de História e Consciência de Classe, foi expandir, sobre uma lacuna 

do pensamento marxista de seu momento, tais reflexões acerca do tema da alienação para 

aspectos do pensamento e da “cultura burguesa” – notadamente o tema da “subjetividade 

burguesa”
84

 (FEENBERG, 1981, p. 134-135); o que Benjamin associaria, nos fins dos anos 

1920, tanto ao caráter “vivo” de História e Consciência de Classe quanto às polêmicas 

engendradas
85

 por sua publicação nos círculos do Partido Comunista soviético (BENJAMIN, 

2013b, p. 126). 

No âmbito desta concepção, outro de seus elementos importantes é o reconhecimento 

de que a emergência da modernidade, ao passo que “autonomiza” os indivíduos em relação à 

determinação das estruturas tradicionais, os enreda por conta da “inconsciência” destes 

                                                                                                                                                         
2005, p. 22) e, na obra tardia, os Manuscritos (a principal referência à obra de Marx em Passagens, cf. capítulo 

05).  
84

 Andrew Feenberg ainda apresenta de maneira muito pertinente as origens e a grande influência luckasianas, 

especialmente de História e Consciência, na extensa tendência da teoria de crítica da cultura de aspecto marxista 

(FEENBERG, 1981, p. 172s.). 
85

A “polêmica” de Deborin contra História e Consciência de Classe, que Walter Benjamin faz referência, 

provavelmente gira em torno “idealismo” e da rejeição de Lukács da “dialética da natureza” de Engels 

(FEENBERG, 1981, p. 202). 
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indivíduos acerca do caráter histórico de suas ações, em estruturas de dominação semelhantes 

àquelas ultrapassadas; isto é, o “moderno irracionalismo” – seja ele associado à dominação 

socioeconômica, ou às concepções idealistas, temas da crítica lukácsiana em História e 

Consciência de Classe, no qual é visto não como “mera regressão a níveis anteriores de 

racionalidade, mas como um correlato dialético deste último”, uma perspectiva que Andrew 

Feenberg associa à Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer (FEENBERG, 

1981, p. 90), mas que, evidentemente, se relaciona à concepção benjaminiana de história. Tal 

discussão aparece, nas palavras de Lukács, na formulação de que: 

de um lado, os homens quebram, dissolvem e abandonam constantemente os elos 

‘naturais’, irracionais, ‘efetivos’, mas por outro e ao mesmo tempo, erguem em 

torno de si, nessa realidade criada por eles mesmos, ‘produzida por eles mesmos’, 

uma espécie de segunda natureza, cujo desdobramento se lhes opõe com a mesma 

regularidade impiedosa que os faziam outrora os poderes naturais irracionais [...] 

(LUKÁCS, 2012, p. 271-272). 

 

 A crítica de Lukács à ideologia burguesa representa, portanto, um esforço de 

dissolução crítica das “antinomias do pensamento burguês” (FEENBERG, 1981, p. 90), que 

obscurecem o aspecto de “reificação” das relações humanas na sociedade capitalista. Tratava-

se assim da perspectiva de “analisar criticamente a relação dialética entre a consciência 

burguesa e as condições sociais materiais”, por meio de “uma interpretação materialista da 

teoria da alienação de Hegel” (BUCK-MORSS, 1981, p. 72).  

Dessa forma, Lukács ainda conectava sua Ideologiekritik à crítica das estruturas 

socioeconômicas capitalistas por meio da noção de totalidade: a crítica à ideologia burguesa e 

a desarticulação das relações de dominação capitalista comporiam o processo do 

desenvolvimento histórico estruturado (BUCK-MORSS, 1981, p. 73) para além do 

“imediatismo” da “objetificação” do trabalho (e do trabalhador), pela forma da mercadoria 

(LUKÁCS, 2012, p. 336); acerca disso, Lukács assevera: “Enquanto ele [o trabalhador] for na 

prática incapaz de se elevar acima desse papel de objeto, sua consciência constituirá a 

autoconsciência da mercadoria” (LUKÁCS, 2012, p. 341). Como se verá posteriormente, 

esta associação entre a alienação e a “reificação” promovida pela “universalização da 

mercadoria” será um dos temas que conecta a noção de história benjaminiana ao seu projeto 

de crítica das sociedades modernas. 

Outra concepção de segunda natureza, da qual a perspectiva da natureza-história de 

Walter Benjamin se aproxima, são as noções de “história natural” e “natureza histórica” 

desenvolvidas nas primeiras obras de Theodor Adorno (BUCK-MORSS, 1981, p. 102s). No 

que se refere a tais concepções de Adorno, notadamente influenciadas pelos diálogos com 
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Benjamin nos anos 1920 (BUCK-MORSS, 1981), elas se tornarão temas fundamentais dos 

debates entre os dois filósofos na década seguinte, como ainda se verá. 

Relacionando às noções de “história interna” das obras musicais – da mediação entre 

passado e presente na execução/reprodução de obras musicais (BUCK-MORSS, 1981, p. 104) 

– e a perspectiva da ruptura, de “explosão das formas dadas” “como o movimento 

expressionista gerador da arte moderna” (BUCK-MORSS, 1981, p. 106), Adorno elaborou 

em suas primeiras obras as noções de história e natureza como “conceitos cognitivos”, a partir 

dos quais a “não-identidade”  radical da experiência e do pensamento moderno poderia ser 

exibida: para Adorno “a natureza dava a chave para expor a não identidade entre o conceito 

de história (como ideia “regulativa”) e a realidade histórica, do mesmo modo que a história 

proporcionava a chave para desmitificar a natureza” (BUCK-MORSS, p. 112-113). 

A “influência decisiva” (BUCK-MORSS, 1981, p. 63; p. 70) do pensamento de 

Benjamin sobre a obra de Theodor Adorno, bem como as discussões adornianas acerca da 

“história natural”, aparecem em sua produção por volta de 1930, notadamente em sua tese de 

livre-docência
86

 (também o primeiro livro publicado por Adorno), sobre Kierkegaard 

(KOTHE, 1978, p. 123), e novamente na conferência “A ideia de História Natural”, de 1932.  

Nesta conferência se evidencia o “caráter dialético do enfoque de Adorno”, na medida em que 

se entende história e natureza não como “excludentes, mas sim, como mutuamente 

determinantes: cada um era a chave para a desmitificação do outro” (BUCK-MORSS, 1981, 

p. 122). Na tese sobre a construção do estético (ADORNO, 2010), as discussões se 

desdobrariam a partir da perspectiva do “estético”, “tanto o conjunto das obras de arte e das 

considerações teóricas sobre elas, quanto o essencial do humano e o modo da interioridade 

revelar-se” (KOTHE, 1978, p. 123); por conseguinte, nessa obra, a interioridade manifesta na 

concepção de estética kierkegaardiana se revela, para Adorno, como aspecto do que o filósofo 

de Frankfurt entende por “segunda natureza”. 

A concepção de interioridade no Kierkegaard de Adorno é aqui fundamental, na 

medida em que tal concepção se torna um ponto importante dos diálogos com Walter 

Benjamin e também ao passo que se vincula aos temas elaborados na filosofia tardia das 

Passagens. Referências como esta se evidenciam, por exemplo, em uma menção significativa 

                                                 
86

 Adorno apresentou uma segunda tese de livre-docência à Universidade de Frankfurt, após retirar seu primeiro 

texto (sobre o filósofo Edmund Husserl). Acerca de Kierkegaard , Construção do Estético, o tradutor brasileiro 

escreve: “...no final dos anos 20, influenciado por suas leituras de G. Lukács (História e Consciência de Classe 

apareceu em alemão em 1923) e de W. Benjamin, [Adorno] apreendeu uma segunda e bem-sucedida tentativa 

acadêmica, agora já plenamente situada no campo da análise crítica da cultura, com um posicionamento de 

fundo, senão explicitamente matizado, certamente utilizado de modo refinado” (ADORNO, 2010, p. 13). 
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acerca da interioridade como ponto de segurança do indivíduo submetido à descontinuidade 

da imanência absoluta. Para Adorno, “A torrente da história assemelha-se [...] com o 

maelstrom destruidor; nela, porém, a pessoa se afirma livre. Só de maneira pontual, por 

instantes, tocam-se a pessoa e a história” (ADORNO, 2010, p. 93). Aqui a naturalização 

aparece como dialética entre descontinuidade e estabilização: o indivíduo diante do maelstrom 

no qual a experiência do tempo na modernidade se tornou sem o substrato da continuidade da 

tradição.   

A representação de Kierkegaard, na figura da ambiguidade de “pretensão poética” 

(ADORNO, 2010, p. 25) condensada à experiência moderna na figura do indivíduo, da 

“interioridade infinitamente refletida” (ADORNO, 2010, p. 39), subtraindo-a de seu aspecto 

histórico – “as ideias estéticas são [...] obtidas por eliminação dos elementos históricos 

específicos” (ADORNO, 2010, p. 58) – na “consistência” “tristemente isolada” da obra de 

arte, “entendida canonicamente como totalidade encerrada e definitiva” (ADORNO, 2010, p. 

61). A “subjetividade” marcada com os traços típicos da modernidade – o aspecto 

contraditório, ambíguo/transitório da experiência subjetiva moderna – teria, portanto, a 

experiência estética como “refúgio”. 

Tal “esteticismo” de Kierkegaard, no âmbito da reflexão adorniana, arrastaria o sujeito 

para uma “interioridade sem objeto”, na qual “os momentos contraditórios dos princípios do 

sentido, do sujeito e objeto não se dispersam”, mas “permanecem ligados entre si” 

(ADORNO, 2010, p. 76); ou ainda, nas palavras de Adorno, a “interioridade sem objeto 

exclui estritamente [a] história objetiva; a história atrai para si sem reservas os enclaves da 

interioridade isolada” (ADORNO, 2010, p. 83). A noção de “interioridade” é assim de certa 

forma naturalizada na figura da “experiência estética”, colocada como experiência de “pura e 

simples imediatidade da criatura” (ADORNO, 2010, p. 45), uma “imediatidade perdida, que 

ele [Kierkegaard] protege na subjetividade” (ADORNO, 2010, p. 98).  

Aquela “imediatidade perdida”, como aspecto de exclusão da história, passaria a ser 

associada à natureza, mas a uma noção de natureza altamente específica e ambivalente, a 

saber, “a natureza, excluída pela história”, posto a relação antinômica entre “imediatidade” e 

história, “da interioridade sem objeto, se introduz nessa mesma interioridade” (ADORNO, 

2010, p. 123). Consequentemente não menos hostil à natureza do que à história, a 

“interioridade sem objeto” exigiria uma noção de “natural” específica, que se opusesse a 

qualquer “exterior”; para Adorno, uma natureza mítica como “conteúdo natural do puro 
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espírito” (ADORNO, 2010, p. 125). Então Adorno, na conhecida passagem de seu 

Kierkegaard, faz a citação que talvez tenha sido a primeira da categoria-chave das Passagens: 

A natureza não se impõe à dialética como algo o tempo todo vivo e presente. A 

dialética se detém na imagem e cita no historicamente mais recente o mito como o 

mais distante no passado: a natureza como pré-história. Por isso são imagens que... 

levam à indiferença a dialética e o mito, verdadeiros ‘fósseis antediluvianos’. Podem 

ser chamadas de imagens dialéticas, para empregar uma expressão de Benjamin... 

(ADORNO, 2010, p. 128). 

 

Adorno não apenas cita a categoria articuladora da historiografia de Passagens, mas, 

algumas linhas depois, a relaciona
87

 ao seu contexto original: a noção de alegoria do 

Trauerspielbuch como associação entre “dialética histórica” e “natureza mítica” (ADORNO, 

2010, p. 129).  

As correspondências entre a noção benjaminiana de natureza-história e as ideias de 

Adorno acerca da história natural/segunda natureza se evidenciam também na conferência de 

julho/1932, “A Ideia de História Natural” (KOTHE, 1975, p. 126). De acordo com Susan 

Buck-Morss, nesta conferência, Adorno apresenta o “caráter duplo” do conceito de natureza, 

que “teria um polo positivo, materialista [que] se referia a entes existentes [...] produtos 

materiais do trabalho humano, assim como seus próprios corpos”, igualmente como “a 

natureza teria um significado negativo”, se referindo “ao mundo ainda não incorporado à 

história, ainda não penetrado pela razão, portanto, fora do controle humano”, associada ao 

“mítico” (BUCK-MORSS, 1981, p. 123). 

Adorno, de tal modo, busca em A Ideia de História Natural elementos da teoria de 

Lukács sobre a “segunda natureza” (KOTHE, 1978, p. 127), associando a “aparência mítica e 

falsa da realidade como absoluta e a-histórica” ao “mundo alienado, vazio de significado”, 

abordado em A Teoria do Romance, como também destaca Buck-Morss (1981, p. 124).  A 

dialética adorniana da “história natural” assume contornos bastante aproximados ao poder 

crítico da natureza-história, apresentado por Benjamin no Trauerspielbuch: “Nesta 

constelação, Adorno tenta levar o pensamento de Benjamin adiante” (KOTHE, 1978, p. 127), 

na medida em que reconhece não se tratar “apenas de mostrar que motivos pré-históricos 

                                                 
87

 É significativo que já neste contexto Adorno mencione a relação entre as imagens dialéticas e a “intenção 

alegórica” como limiar entre mítico e histórico nas representações que levam a sua “indiferença” e que, alguns 

anos depois criticará a sobreposição/limiaridade entre os conteúdos oníricos/utópicos e “imagens dialéticas” na 

historiografia tardia de Walter Benjamin; como expresso na carta de agosto de 1938: “ Não cabe assim que a 

imagem dialética seja deslocada para a consciência como sonho; antes, cabe que o sonho seja rejeitado por meio 

da construção dialética (ADORNO, 2012, p, 178, grifo nosso). Tal problemática será melhor explorada na parte 

seguinte desta tese.  
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sempre ressurgem na própria história, mas sim que a própria pré-história, como algo 

passageiro, contém em si o motivo da história” (ADORNO apud KOTHE, 1978, p. 127).  

A experiência da natureza-história do Trauerspielbuch, a despeito das críticas 

adornianas posteriores (cf. cap.04), pode ser assinalada pela afirmação anterior de Adorno 

(citada da tradução de Flávio R. Kothe). O aspecto não meramente antitético, mas 

“dialeticamente mediados” dos temas natureza e história no conceito de Naturgeschichte 

(HANSEN, 2012, p. 215) apresenta a ambivalência da experiência temporal moderna em seu 

cerne: a sobreposição das experiências de transitoriedade e permanência. Nas palavras de 

Luciano Gatti: 

Nessa concepção de história natural, a natureza, ao sujeitar-se ao tempo, como 

decadência e transitoriedade, assume um momento da história. E a história, por sua 

vez, ao ser apenas um processo de declínio inevitável, de repetição de um ciclo 

interminável [...] assume os caracteres de natureza. Na relação dialética entre 

história e natureza, materializada na figura da ruína, Benjamin desdobra a uma 

percepção da transitoriedade do mundo e da destrutividade do tempo e da história 

(GATTI, 2009, p. 125). 

 

Como aparecerá no capítulo seguinte, a intenção alegórica do Trauerspiel se apresenta 

como técnica em torno do reconhecimento e da exploração daquela percepção. As condições 

de sua constituição também foram as responsáveis por levarem a percepção daquela 

experiência ao seu limite, como também se verá. Por enquanto, faz-se necessário reter que o 

caráter destrutivo do tempo sob a modernidade, na mesma medida em que não pode ser 

dissociado do aspecto da modernidade como prisão, restará passível de atualização. 

A concepção benjaminiana de “natureza-história”, tema da seção seguinte, dialoga de 

maneira significativa com as posições de Lukács e Adorno acerca da “segunda natureza” e da 

“história natural”, respectivamente. Como se verá, é necessário destacar além destas 

correspondências as particularidades da concepção benjaminiana, suas diferenças em relações 

a tais “teorias” da história; notadamente a crítica benjaminiana da teleologia, tanto da 

“consciência” inerente à concepção lukácsiana quanto da cisão radical de Adorno entre 

história e “história natural”, daquelas formulações.   

 

1.5 “Natureza-História”: a crítica benjaminiana da noção de “história natural” 

 

Após percorrer algumas das bases da ideia benjaminiana de história (primeiras 

seções), bem como apresentar o tema da “segunda natureza” e da “história natural” em obras 

de importantes interlocutores de Benjamin da década de 1930, tratar-se-á agora de encaminhar 

o problema central deste capítulo, a saber, a ideia de que o conceito de história de Walter 
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Benjamin se origina nos contextos do Trauerspielbuch, do mesmo modo em que lança as 

bases para sua atualização, no ciclo da obra tardia do filósofo.  

De tal modo, a seção que se segue tem por objetivo discutir a concepção de “história 

natural”/”natureza-história” “(Naturgeschichte)” de Walter Benjamin como elemento 

fundamental de sua concepção de história. Visa-se problematizar a maneira em que os 

aspectos do “mítico” e do “arcaico”, nas figuras da “história primeva”, da “pré-história” e do 

“natural,” disponíveis na historiografia das Passagens, se originam e se desdobram a partir da 

concepção de “história natural” em seus aspectos de determinação e indeterminação, em seus 

teores de repetição e alteração – por exemplo, o significado da “catástrofe” como 

descontinuidade em Passagens. De certo modo, como se verá, a perspectiva da “natureza-

história” benjaminiana se apresenta como intermediária entre as concepções lukácsiana e 

adorniana de “segunda natureza” e “história natural”, na medida em que rompe a teleologia 

esclarecedora da consciência (sobre a “inconsciência” da história naturalizada), reconhecendo 

não a exclusão da determinação (ou superação das contradições) como ajuste do “projeto 

inacabado”, mas exatamente a radicalização daquela como perspectiva disponível. Como 

também se verá, trata-se de uma concepção tanto particular quanto radical e heterodoxa. 

A concepção de “história natural” é, em primeiro lugar, apresentada como 

desdobramento da ideia de experiência da imanência absoluta identificada em Origem do 

drama barroco alemão como a experiência histórica típica da modernidade barroca, revelada 

pela discussão de Benjamin. Tal noção figura assim como radicalização da concepção de 

imanência absoluta, promotora da crítica da “aparência da história”, em seu viés de totalidade. 

As referências de Walter Benjamin à “história natural” são esparsas, mas muito 

significativas no Trauerspielbuch. Um dos suportes do tripé teórico-conceitual da ideia de 

história de Walter Benjamin – de acordo com a hipótese desta tese – é a demonstração da 

noção de naturalização do histórico em sua apresentação (GS I, p. 227), como sua 

potencialização crítica
88

. De tal modo, o complexo temático natureza-história-técnica se 

fundamentaria em Origem do drama barroco alemão na medida em que são realizados nas 

Passagens na estrutura de sua historiografia, de sua teoria e de sua atualidade experimental – 

segunda e terceira partes, respectivamente (cf. Questões Introdutórias).  

Faz-se necessário ressaltar que não se trata de explicar as teorias do mito e do arcaico 

no pensamento de Walter Benjamin, o que se poderia antecipar acerca do tema do “natural”. 

                                                 
88

 Ao contrário de compreender a Naturgeschichte como inteiramente adequada aos sentidos, diferentes, mas 

igualmente negativos atribuídos a Adorno e a Lukács aos seus conceitos de “história natural” e “segunda 

natureza”, respectivamente. 
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A questão aqui visada passa pela identificação dos temas do mito e do arcaico como 

estruturalmente adequados à concepção de história engendrada sob a perspectiva da 

Naturgeschichte – tal como aparece em Origem do drama barroco. A definição do mítico e 

do arcaico na obra benjaminiana exigiria uma história desses conceitos. O intuito desta seção, 

ao remontar as relações entre a experiência da imanência e o conceito de “história natural” – 

bem como de alguns de seus contrapontos – se estabelece como contextualização das noções 

de mítico e de arcaico como fundamento demonstrado na ideia de história das Passagens. 

Dessa forma deverá aparecer nas linhas a seguir a origem da concepção benjaminiana de 

histórico enquanto “paisagem” – e no contexto da perspectiva da experiência histórica do 

século XIX como “história primeva” – em sua manifestação, no qual mítico/arcaico aparecem 

como aparência histórica desta concepção, como elemento determinador de seu desdobrar. 

Logo, trata-se da representação de uma das figuras da ideia de história de Walter 

Benjamin. Isto significa demonstrar de que maneira a experiência histórica – a experiência do 

processo histórico – do século XIX se manifesta enquanto paisagem – como objeto de 

contemplação/distanciamento, manifesta na forma da “repetição” – e como tal paisagem porta 

os elementos da transformação – como a paisagem poderia se tornar, de certa forma, o 

cenário – da qual ela se origina. Assim tal seção se desdobrará a partir do seguinte itinerário: 

primeiro, uma retomada dos temas até agora discutidos, posteriormente a apresentação da 

história natural como desdobramento das tendências imanentistas à época do Trauerspiel; 

depois, uma apresentação da interpretação do conceito de natureza presente em Origem do 

drama barroco, como ordem particular da secularização da história; seguida dos 

desdobramentos da concepção de Naturgeschichte a partir das hipóteses da histórica como 

paisagem/cenário.  

 A noção benjaminiana de Naturgeschichte aparece em Origem do drama barroco 

alemão como desdobramento da perspectiva da imanência absoluta – a partir da qual a 

concepção de história à época do barroco foi engendrada. Para Benjamin, como já 

mencionado nas seções anteriores, o barroco não apresenta nenhuma forma de escatologia 

(GS I, p. 246) e na tensa relação entre “mundo e transcendência” (BENJAMIN, 1984, p. 90) 

se estabelece uma concepção de imanência absoluta – da qual não se pode escapar. O cenário 

privilegiado para a emergência do teatro do barroco alemão se apresenta na tensão entre a 

experiência de um “além” interditado e de uma experiência de história esmagadora em relação 

àquelas personagens.  
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A submissão das personagens dos Trauerspiele aos poderes da história aparece assim 

como resultado da experiência ambígua de liberação de determinações “supra-históricas” (do 

destino anterior ou do fim posterior da história), para a determinação histórica dos indivíduos, 

mas uma determinação específica, em função dos poderes devastadores da história. Para 

Walter Benjamin, as personagens do Trauerspiel imersas na condição terrena passam a ser 

determinadas pela qualidade de transitoriedade absoluta do mundo histórico. 

De tal modo, como figuração da noção de imanência, nem o soberano, produtor da 

história (BENJAMIN, 1984, p. 94), pode resistir à condição da imanência; nem mesmo o 

mártir – “estoico radical”, e talvez por isso a ela indiferente – lhe escapa (BENJAMIN, 1984, 

p. 91, 97). Portanto, a experiência radical de imanência produz um processo de secularização, 

no qual as “preocupações religiosas não perderam sua importância, mas a época lhes recusou 

uma solução religiosa”, transcendente
89

 ou que visasse à transcendência, “impondo, em seu 

lugar, uma solução profana” (BENJAMIN, 1984, p. 102), de acordo com a experiência de 

total imersão no processo histórico, como também mencionado. A figura dessa solução 

profana só poderia ser a violência e a desagregação, face mundana do processo histórico 

disponível ao repertório de experiências daquele período. O teatro barroco não se 

caracterizaria assim, para Benjamin, como um mero processo de racionalização/secularização 

da vida, mas como uma secularização altamente particular, no qual a “imersão” no processo 

histórico exige uma resposta “mundana” para as questões religiosas – ao contrário de 

meramente as suprimir. 

A experiência histórica influencia o Trauerspiel, tal como Benjamin o apresenta, de 

maneira fundamental. Se o “autêntico objeto” do drama barroco é a experiência histórica 

daquele período, sua forma não poderia deixar de ser fiel ao seu tema. A “vida histórica” – 

“objeto mais autêntico” (BENJAMIN, 1984, p. 86) do Trauerspiel – encenado como “pródigo 

espetáculo dos poderes terrenos” (GILLOCH, 2001, p. 76) –, como encenação de uma vida 

terrena desprovida de transcendência, não poderia significar outra coisa a não ser a encenação 

de uma vida abandonada e destituída de “sentido e substância” (GILLOCH, 2001, p. 76). 

Consequentemente, para Benjamin, o Trauerspiel assimila a experiência da imanência 

e sua correlata noção de secularização na medida em que tenta “encontrar um consolo para a 

                                                 
89

 Benjamin atribui aos processos de secularização das questões religiosas especialmente o tema das chamadas 

“Guerras de religião”, época marcada por uma menor liberdade religiosa e um aumento das soluções “profanas” 

– pessoais/estatais – aos temas transcendentes (cf. seção anterior). Também: “Contrastada com o Barroco, a 

Renascença não aparece como uma era incrédula de paganismo, mas como uma era profana de liberdade 

religiosa, enquanto o espírito hierárquico da Idade Média, através da Contrarreforma, impunha-se num mundo 

incapaz de aceder [...] a um plano transcendente” (BENJAMIN, 1984, p. 102/3). 
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renúncia ao estado de Graça através da regressão a um estado original da Criação” 

(BENJAMIN, 1984, p. 104; GS I, p. 260), não visando assim qualquer regressão ao 

paradisíaco, mas uma condição na qual as personagens pudessem não estar submetidas àquela 

implacável história. Deste modo, a experiência representada no Trauerspiel se articula 

enquanto “fuga” da história, em resposta à imersão imanentista nessa e, ao mesmo tempo uma 

transcendência “intratemporal”, não-teológica: uma transcendência em direção ao mundo, à 

natureza – em nada relacionada à de Rousseau, mas como retorno à história (“historisches 

Geschehn”) (GS I, p. 270). 

O desvio a tal ordem da “transcendência” – mobilizado pela experiência da imanência, 

das vicissitudes da história – não poderia produzir uma total secularização da vida, ao 

contrário, gradualmente se evidencia a ambiguidade do aspecto da secularização em questão. 

O cenário transcendente não é negado, apenas a transcendência deixa de articular o télos 

histórico, que passa a se orientar a partir dos desdobramentos daquilo que se tornará uma 

história “humana”, humanamente produzida ao mesmo tempo em que é arrasadora. Esta 

perspectiva talvez melhor elucide a noção de que o “mergulho” na “condição terrena” se 

apresenta como “fuga cega para uma natureza desprovida de Graça” (BENJAMIN, 1984, p. 

104).  

Pode-se ler, dessa forma, a secularização da condição humana encenada no drama 

barroco não como um avanço do humano para o além-do-humano, mas uma regressão, uma 

queda das estruturas totalizadoras do sentido – articuladores da condição humana para além 

dela mesma – para uma condição inumana, natural. Tal queda no natural – “desprovido de 

Graça” – aparece assim como, em primeiro lugar, um reconhecimento do caráter “mudo” 

(BENJAMIN, FENVES, 2009, p. 63) da história naturalizada, na qual se estabelece uma 

radical ruptura com a teleologia do histórico. Mas a face da Naturgeschichte da época do 

Trauerspiel para Benjamin se apresenta também como marcada (GS I, p. 353) por uma 

espécie de outra teleologia
90

, numa condição de repetição, com estrutura de abertura. Tal 

perspectiva talvez melhor se ilumine na noção de continuidade como queda. 

A perspectiva da “queda” – altamente significativa na filosofia da linguagem de 

Benjamin
91

 – se restabelece a partir do Trauerspielbuch ainda mais fortemente a partir do 

tema da “historicização” (da queda como tornar-se histórico). Se na Idade Média, para 

                                                 
90

 Em termos gerais, trata-se de assimilar a radicalidade da contrapartida da naturalização do histórico na 

Naturgeschichte – a saber, a historicização do natural. Mas desdobra-se aqui não apenas o complemento do 

reconhecimento da experiência da estabilidade do histórico, mas o potencial que remobiliza esse. Na figura da 

origem, trata-se de alinhar os extremos da Naturgeschichte. 
91

 Especialmente em Sobre a Linguagem em Geral e Sobre a Linguagem Humana (BENJAMIN, 2011). 
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Benjamin, a transitoriedade da criatura (“die Vergänglichkeit der Kreatur”) (GS I, p. 260) se 

mostra como “estação” no “caminho da redenção”, o Trauerspiel encena a transitoriedade 

como o próprio télos da condição de criatura. O desvio/queda da criatura para o histórico 

naturalizado aparece como um aprofundamento da perspectiva imanente. O “fugir” da 

experiência da desoladora imanência figura na dramaturgia do Trauerspiel, por um instante
92

, 

como radicalização da imanência em busca daquilo que ela porta de estabilização, de 

continuidade – mas aí encontram apenas a ruptura em continuidade. De acordo com Walter 

Benjamin, tal “estado da Criação” é o cenário privilegiado para o desenvolvimento do drama 

barroco alemão (BENJAMIN, 1984, p. 108; GS I, p. 263). Neste sentido, a imagem do 

soberano também representa tal condição de criatura em queda. Antes de se discutir o tema da 

“queda” que sustenta tal concepção de “história natural”, faz-se necessário realizar uma 

ênfase ainda na constituição de tal perspectiva de naturalização do histórico, a saber, a ênfase 

em seu caráter de ruptura.  

A concepção de “história natural”, em sua gênese, se apresenta como crítica da 

teleologia histórica da interpretação da obra de arte. Trata-se assim de um debate que se refere 

a célebre carta de Benjamin a Florens Christian Rang, de dezembro de 1923 (BI, p. 320). No 

contexto de uma discussão particular com Rang, Walter Benjamin apresenta um dos 

elementos centrais de suas discussões daquele período
93

. Sob o tema da relação das 

temporalidades específicas, entre “obra de arte” e “vida histórica” (BI, p. 322) Benjamin 

apresenta a noção da essência “a-histórica” – “geschichtslos” (BII, p. 322) – das obras de arte, 

isto é, que as obras de arte não poderiam se relacionar “essencialmente” como submetidas à 

temporalidade humana. Ao contrário, as obras se estabeleceriam historicamente a partir de 

uma relação “intensiva”: uma historicidade radical que ao mesmo tempo conectaria a-

historicamente
94

 as obras em sua história particular pelas vias de sua “interpretação 

(Interpretation)” (BII, p. 322). Em termos muito aproximados às discussões do 

Trauerspielbuch, nas palavras de Benjamin à Rang: “...die Ideen sind die Sterne im Gegensatz 

zu der Sonne der Offenbarung. Sie scheinen nicht in den Tag der Geschichte, sie wirken nur 

unsichtbar in ihm. Sie scheinen nur in die Nacht der Natur” (BI, p. 323). Aqui a história e 

natureza não se opõem, mas revelam-se participantes do mesmo céu, embora em faces 

contrárias. A “noite da natureza”, para Benjamin é o cenário das ideias, ofuscada pela luz da 
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 E a crítica benjaminiana do Trauerspiel aparece como tentativa de atualizar para tal presente esta experiência 

em favor do caráter autocrítico desta concepção de história nas origens do moderno. 
93

 Que abarcariam parte dos principais textos de Benjamin, pelo menos, desde 1915 até seus últimos escritos. 
94

 As ideias como mônadas – inteiramente isoladas, mas interconectadas no universo que elas contêm; ou ainda a 

“pré- e pós-história” reveladas pelo fenômeno da origem (BENJAMIN, 1984, p. 69). 
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história – sob a o “sol da revelação”. Utilizando-se da mesma imagem do Prefácio, e da 

mesma noção do Fragmento, Benjamin apresenta os fundamentos da concepção de natureza 

como portadora da verdade que só se revelaria na história, “preenchida” nos termos do 

Fragmento. As ruínas iluminadas no dia claro da história são sinais da eternidade que 

natureza e história, no contexto dessa leitura do Trauerspielbuch, a natureza-história porta
95

.  

Tal leitura parece ser o diferencial inscrito na concepção de Naturgeschichte de Walter 

Benjamin. A “leitura” da origem nos fenômenos – sua interpretação “intensiva” no contexto 

da carta à Rang, ou na continuação da vida na Tarefa do Tradutor
96

 – dependeria de sua 

sobreposição, configuração – “virtual” (BENJAMIN, 1984, p. 69), “natural” –; trata-se aqui 

do próprio núcleo da dialética benjaminiana: a dialética histórica inerente à verdade poderia 

emergir, aparecer configurada, a partir do ritmo da origem entre “restauração” e “repetição”, 

na exibição da materialidade em história e abertura histórica – como transitoriedade e 

transformação. 

A Naturgeschichte – e no contexto de Passagens a “história primeva” – é, pois, a 

paisagem a partir da qual a natureza-história pode tornar-se cenário de restauração/repetição, 

acabamento/abertura, na suspensão “virtual”, na estabilização da dialética histórica em uma 

figura linguística. Este é o núcleo da teoria crítica do conhecimento benjaminiana: a figura da 

transitoriedade representa (pela rememoração/reconhecimento) a verdade interdita (em sua 

atemporalidade) das coisas
97

. Em outras palavras, a capacidade da categoria da origem de 

figurar a dialética histórica da apresentação da verdade depende do reconhecimento da 

instância de verdade/atemporalidade no coração das coisas que não cessam de passar em 

repetição/abertura. 
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 A eternidade dos destroços como cenário para a exibição do eterno; Naturgeschichte como figura da eterna 

transitoriedade, da abertura histórica em seu fechamento natural. Daqui por diante o termo “natureza-história” 

(Natur-Geschichte, GS I, p. 353) fará referência à paisagem/cenário produzidos sob a Naturgeschichte.  
96

 Nas palavras da Tarefa do Tradutor: “Entretanto, graças à traduzibilidade do original, a tradução se encontra 

com ele em íntima conexão. E, aliás, essa conexão é tanto mais íntima quanto, para o próprio original, ela nada 

mais significa. É lítico chama-la de natural (ein natürlicher genannt) ou, mais precisamente, de conexão de vida. 

na verdade, ela não deriva tanto de sua vida quanto de sua ‘sobrevida’ (‘Überleben’)” (BENJAMIN, 2011, p. 

104; GS IV, p. 10) Benjamin se refere explicitamente a esta concepção de “vida natural” como “sobrevivência 

(Überleben)” e “sobrevida (Fortleben)” de A Tarefa [...] no trecho do Prefácio acerca do aspecto 

“monadológico” da ideia de origem (BENJAMIN, 1984, p. 69) – referência essa que parece até então ter passado 

despercebida para muitos comentadores.  
97

 Aqui se deve distinguir tal perspectiva – e as que desta emergem – de que não se trata da ilusão criticada por 

Nietzsche: “[...] O homem moral pressupõe que aquilo que está essencialmente em seu coração também deve ser 

a essência do coração das coisas” (NIETZSCHE, 2005, p. 18). A natureza-história, o reconhecimento da força 

que opera no abismo entre os homens e o mundo (sob a modernidade) ao contrário de uma subjetivação do 

mundo, se mostra como uma espécie de objetivação do conhecimento, ou, nos termos do ciclo de Passagens, de 

uma história materialista. 
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Dessa forma, a naturalização da história seria um procedimento de ruptura em favor de 

uma verdade não histórico-teleologicamente determinada, mas não “des-historicizada”, como 

parece para alguns comentadores, como, por exemplo, apresenta Eduardo Zorita (ZORITA, 

2010, p. 227), e sim constituidora e configurada historicamente. Trata-se da tentativa, pelas 

vias da experiência encenada na arte, em torno de um conceito de verdade a-histórico, não 

teleológico, mas historicamente estruturado, configurado
98

.  

No contexto do Trauerspielbuch, o aspecto crítico da concepção de natureza-história 

se manifesta inicialmente, de maneira implícita, nas relações entre a experiência da imanência 

e secularização determinadas pelas experiências do século barroco – mas promotoras de 

ruptura com seus fundamentos. Walter Benjamin constitui a partir das particularidades da 

experiência temporal moderna inscrita na dramaturgia do barroco alemão uma concepção de 

temporalidade que, marcadas naquela experiência, se estabeleceria ao limiar da continuidade e 

da descontinuidade, determinação e autonomia do tempo humano “recém” experienciado 

naquele contexto. Seguem-se algumas considerações sobre a noção da continuidade da 

ruptura como motor da história humana – posteriormente figurada na noção de tempo como 

catástrofe em permanência (“Untergang”) – colhidas nas experiências representadas no 

Trauerspiel. 

Uma das manifestações da natureza-história articulada à figura da queda no 

Trauerspielbuch aparece, ainda não explícita na discussão de Benjamin na figura de sua 

ruptura, promovida por aquela dramaturgia – de maneira altamente ambivalente – com as 

“reflexões éticas” (BENJAMIN, 1984, p. 112) e com “princípios morais” (BENJAMIN, 1984, 

p. 113) daquele período.  

Tanto a “equiparação” do “acontecimento histórico com o natural” quanto o uso de 

“exemplos da natureza” para “ênfase em princípios morais” produziram justamente uma 

perspectiva contrária às suas origens moralizantes. Benjamin apresenta de que forma “os 

autores tinham a sua disposição uma grande reserva de imagens” nas quais os “conflitos 

históricos-morais” eram dissolvidos em manifestações naturais (BENJAMIN, 1984, p. 113). 

A figura da Naturgeschichte parece assim romper, em primeiro lugar, com a determinação 

moralizadora do Trauerspiel – cujo cenário foi assentado pelo luteranismo e a 

Contrarreforma, ao qual inclusive os desfechos dos dramas barrocos alemães expressam 

fidelidade (BENJAMIN, 1984, p. 107). Mas se trata de uma espécie de ruptura posterior, na 

medida em que suas limitações “estéticas” – em comparação ao teatro de Calderón – 
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 Os fenômenos extintos/salvos na configuração da ideia pelos conceitos, nos termos do Prefácio. 
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promovem a revelação de sua “estrutura ambígua (Grenznatur)”, o que a superioridade 

artística do drama calderonesco torna velado
99

 (BENJAMIN, 1984, p. 107, GS I, p. 263) em 

sua perfeição artística. A aparência ambígua, barroca, da forma do Trauerspiel faz emergir a 

figura de sua crítica inerente ao seu cenário. 

 A natureza fronteiriça (“Grenzenatur”) da forma artística do Trauerspiel, revelada 

pela sua base luterana, exibiria para Benjamin a ambivalência da determinação moral – entre 

fé transcendente e vida imanente (GS I, p. 263) – que impele as personagens a uma condição 

natural – por meio do recurso às metáforas naturais – onde as determinações morais são 

abertas (BENJAMIN, 1984, p. 112). O ethos da moralidade, ao se radicalizar na condição de 

imanência figurada pela Naturgeschichte é destruído pela imotivada e inescapável catástrofe 

que a “natureza destituída de Graça” representa para a criatura. Ao não ser bem-sucedido 

moralmente – por sua frágil aparência – o Trauerspiel revela a tensão crítica inscrita no 

interior da moral luterana entre fé e vida. O torvelinho da vida devastadora arrasta para o 

âmago da materialidade a concepção da realização da moral no âmbito da transcendência.  

Ainda outro aspecto, por assim dizer, “destrutivo” da concepção de “história natural”, 

pode ser citado para se prosseguir na problematização de seu estatuto. Tal aspecto da “história 

natural” é mais explícito no Trauerspielbuch – trata-se da “destruição do ethos histórico” na 

representação da experiência da imanência daquele teatro. 

 Para Walter Benjamin as tensões do Trauerspiel, no contexto do luteranismo, não 

revelam apenas as ambiguidades deste teatro em relação à ruptura com este moralismo, pois 

se trata de uma ruptura não em favor da liberdade do indivíduo, mas exata e radicalmente o 

contrário
100

, mas também fundamentalmente a tensão em relação ao significado “ético” da 

história e a concepção de história do Trauerspiel.  

Walter Benjamin cita uma obra de Goethe – depois de significativamente se desculpar 

pelo desvio – como modelo da radicalidade da concepção de natureza em contraposição à 

ordem eticamente/intencionalmente orientada da história (BENJAMIN, 1984, p. 112). O 

filósofo então recorre à obra de Goethe que – a despeito da noção de heroísmo a ela 
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 Aqui Benjamin talvez se refira, implicitamente, ao caráter intermediário (“Zwischenform”) (GS II, p. 136) do 

tempo no Trauerspiel que, por não visar nem individualidade nem generalidade (BENJAMIN, 2013, p. 62) se 

torna modelo para a concepção de história sob a categoria da origem. Incrustado nas concepções fundadoras de 

tempo do moderno como ou continuidade ou ruptura, o filósofo identifica sua fissura, zona intermediária, limiar 

entre repetição e diferença. Por fim, trata-se de reconhecer o modelo como alvo, isto é, a modelização do “tempo 

moderno” no Trauerspiel precede a sua construção na genealogia testemunhada pelo Trauerspielbuch. 
100

 E aqui Walter Benjamin mais uma vez, sutilmente, leva o romantismo ao seu extremo: na relação entre o 

drama calderonesco e a noção de jogo e reflexão, bem como de manipulação “da ordem do destino” dos heróis 

românticos – o que os interessara em Calderón – Benjamin contrapõem a “responsabilidade” “moral” do drama 

barroco alemão; e isso potencializaria a clareza da “estrutura do drama barroco” alemão em relação ao drama 

espanhol (BENJAMIN, 1984, p. 107).   
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identificada – se assemelha ao teatro barroco alemão na medida em que representa nos 

acontecimentos históricos e “políticos, apenas o horror de uma vontade de destruição 

periodicamente renovada, à semelhança de forças naturais
101

” (BENJAMIN, 1984, p. 112). As 

ações políticas, “histórico-morais” passam a ser interpretadas mais do que como resistência ao 

natural, mas também como suas manifestações. O espetáculo da história se funde com o da 

natureza, parecendo não haver assim uma relação de submissão ao natural, mas uma noção de 

indistinção entre agir/sofrer perante e conforme o natural.  

O ethos histórico é banido da linguagem do drama barroco na medida em que os temas 

mobilizadores da ação histórica tornam-se “pretextos” (BENJAMIN, 1984, p. 112) para 

conformação entre ação individual e natural, sob a inescapável condição da personagem 

inscrito no “lado natural do processo histórico (als die naturgemässe Seite des 

Geschichtsverlaufs)” (BENJAMIN, 1984, p. 111; GS I, p. 267). Mais do que uma (heroica) 

ruptura com o destino – como os românticos visaram (BENJAMIN, 1984, p. 107) – as 

manifestações da natureza-história do Trauerspiel demonstram uma nova forma de 

determinação: a do destino produzido pelas, mas ao mesmo tempo determinador das ações, 

isto é, do destino anteriormente engendrado
102

, mas nunca inteiramente manifesto. O destino 

assume aqui também a forma de determinação não meramente causal, incompatível com uma 

teleologia de causas, por isso agindo de maneira crítica – mas também determinadora – dos 

acontecimentos. O fundamento do caráter “crítico” da natureza-história em relação à ordem 

do destino se revela no fundamento dessa. 

A dissolução do ethos histórico em metáforas naturais (BENJAMIN, 1984, p. 113) 

resultaria, assim, na imagem central da concepção de Naturgeschichte – que depois se 

desdobrará naturalmente em outros significados/contextos. Para Benjamin a concepção de 

“história natural” do Trauerspiel figura a experiência do tempo como catástrofe cotidiana, 

“catástrofe típica (typischen Untergang)”, produzida muito menos pela ação humana do que 

em função de sua condição (BENJAMIN, 1984, p. 112; GS I, p. 268). Benjamin aqui 

contrapõe a “catástrofe típica” do Trauerspiel, especificamente do “drama de martírio”, à 
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 Tal como nas Afinidades Eletivas, o natural significa não apenas o meramente mítico, mas, mais, as forças 

imotivadas que devastam a individualidade das personagens. Ainda, em Guilloch: “Goethe's  novel  does  not 

celebrate  omnipotent  natural powers, but rather  explores  the struggle between  human  self-determination  

and  mythical  compulsion,  between resolute action  in  the  face  of  danger  and  meek resignation before  the  

forces  of fate” (GUILLOCH, 2001, p. 50), isto é, a natureza, mais do que os poderes míticos, representaria a 

posição dos indivíduos em relação a esses – não tanto em termos de “resignação” ou apenas “luta” como parece 

indicar Graemer Guilloch, mas como reconhecimento da semelhança entre as imotivadas (extramorais) e 

devastadoras ações humana e natural. A aparência mítica na obra de Goethe não se opõe à ação humana, mas 

figura como parte de seu “processo de desdobramento” (BENJAMIN, 2009, p. 141). 
102

 Nas palavras de Tiedemann  "ein Schicksal, lange bevor” (GS V, p. 12), cf. Questões Introdutórias. 
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“catástrofe extraordinária” do herói trágico, pois, seguindo Benjamin “a causa do desastre no 

sentido do drama de martírio não é uma transgressão moral”, isto é, extraordinária, “mas a 

condição da criatura humana” (BENJAMIN, 1984, p. 112; GS I, p. 268). 

Assim sendo, a natureza-história benjaminiana do Trauerspiel aparece como figura do 

tempo enquanto catástrofe/queda (”Untergang”) mais do que determinadora, como produtora 

de uma inescapável transformação/dissolução. Não poderia ser outra a noção formulada a 

partir da experiência do tempo humano como permanente devastação – inteiramente diferente 

de um tempo humano entendido como “humanista”. A noção da temporalidade autêntica 

como eterna descontinuidade é o fundamento temporal da concepção “materialista” de Walter 

Benjamin. A natureza-história revela em primeiro lugar o poder crítico-destruidor da 

estabilidade, da aparência de estabilidade do tempo humano. Aqui, assim como no contexto 

da categoria da origem, a enigmática imagem só pode ser a da eterna e total transitoriedade do 

histórico. A Naturgeschichte aparece dessa forma como uma das faces – uma das orientações 

– da natureza cujo seu outro (sendo o mesmo) é a total transitoriedade (“ewigen und totalen 

Vergängnis”) (GS II, p. 204). Trata-se, portanto, de recuperar para a história aquilo que a 

natureza lhe compartilha; aquilo que a aparência de estabilidade ofusca.  

 Evidencia-se na discussão benjaminiana da “história natural” a demonstração da 

experiência temporal visada pela origem; a categoria da origem figura assim como 

apresentada e ao mesmo tempo, mas principalmente, meio de apresentação daquela 

experiência. Outros elementos da concepção de história do filósofo alemão podem ser 

refigurados a partir de tal formulação da noção de natureza-história. 

A noção de destino aparece assim mais do que como a mera determinação das 

personagens. Tal noção emerge da significativa imagem do drama de destino que reúne tal 

tensão: “o destino não é nem um acontecimento puramente natural, nem puramente histórico 

(kein rein natürliches Geschehn - sowenig als ein rein historisches)”, Benjamin escreve; 

assim o destino se apresenta como “força elementar da natureza no processo histórico 

(elementare Naturgewalt im historischen Geschehen), e mesmo este não é apenas natureza” 

(BENJAMIN, 1984, p. 152; GS I, p. 308).  A “condição de criatura” surge como figura da 

personagem da “história natural” submetida ao seu destino. Mas tal submissão não se dava, 

para Benjamin, em oposição à história, como no caso do destino trágico, como “necessidade” 

(BENJAMIN, 1984, p. 145), mas se opôs ao “demoníaco” como sua manifestação, como 

“uma determinação de outro gênero”, como apresentação da “culpa” que “desencadeia” a 

“causalidade”, a necessidade (BENJAMIN, 1984, p. 153).  
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Circunscrevendo a produção do destino na natureza-história, se pode elucidar a noção 

benjaminiana da experiência do tempo como catástrofe mobilizada pela condenação que 

precede a culpa (BENJAMIN, 2011, p. 94), a condenação anterior à história
103

; assim 

Benjamin pode afirmar que “a sequência das ações dramáticas” do drama barroco “se 

desenrolava como nos primeiros dias da Criação, quando a história ainda não existia” 

(BENJAMIN, 1984, p. 114).  

A Naturgeschichte, como experiência da não-alteração, porta seu contrário
104

: o 

mergulho na experiência da imanência aparece como “fuga” do mundo (“Weltflucht”); a “total 

secularização da história no estado de Criação” (BENJMIN, 1984, p. 115; GS I, p. 271) 

mantém as personagens do Trauerspiel nesta condição limiar, sob a “forma intermediária” 

daquela experiência do tempo. Mesmo como “fuga” em direção à queda, tal reviravolta porta 

potenciais atualizáveis ao tempo da eternidade do novo. 

A repetição – como “lei” temporal do Trauerspiel – (BENJAMIN, 2013b, p. 62) e a 

“espacialização” do tempo (BENJAMIN, 1984, p. 115) (cf. seções anteriores) fazem assim 

parte da mesma estratégia de naturalização da história para que dela seja retido o que escapa à 

transitoriedade: a imagem
105

 de uma “intemporalidade (Zeitlosigkeit) paradisíaca” 

(BENJAMIN, 1984, p. 115; GS I, p. 227) – que, no palco, assume a forma de paisagem na 

medida em que “o cenário natural (natürlicher Schauplatz) penetra na ação dramática” 

(BENJAMIN, 1984, p. 116; GS I, p. 272). Tal paisagem natural seria capaz de estabilizar – 

encenar uma fuga – do tempo devastador experienciado a partir da perspectiva da 

imanência
106

. Mas esta fuga cobraria o preço da imobilização do que ultrapassa a condição 

terrena, voltando-se repetidamente, circularmente (BENJAMIN, 2013b, p. 66) aos dados 

materiais, à história, como imagem/espaço.  

Se por um lado a história ao ser naturalizada possibilita uma experiência de 

estabilização fugaz, a natureza historicizada se mistura e abre-se à absoluta instabilidade 

oferecida pela experiência histórica daquele período. A repetição e a circularidade 

apresentadas na imagem espacial da natureza/história, encenada na paisagem tornada cenário, 
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 E que por isso, quase não se relaciona ao modo como o catastrófico em Benjamin geralmente aparece. 

Produzido a partir de experiências catastróficas, a noção de catástrofe assume estatuto de categoria teórica da 

história, manifestando-se como enredamento no presente permanentemente sacudido pela tensão entre o vir-a-

ser e a extinção, a transitoriedade que não passa. 
104

 Assim como a intenção alegórica se “resolve” em seu “não-ser daquilo que ostenta” (cf. na última seção desta 

parte, a reviravolta da infidelidade). 
105

 A noção benjaminiana da imagem linguística do tempo como possibilidade de representar aquilo que no 

tempo para, sua eternidade: a imagem representa os caracteres da transitoriedade gravados na face da natureza. 
106

 A “penetração” da paisagem natural no cenário histórico corresponderá na obra benjaminiana tardia como 

primeiro momento de liberação – explosão – do histórico: sua estabilização naquilo que nele não passa em favor 

da apresentação, encenação da verdade de seu imobilismo: da submissão radical de todas as coisas ao tempo. 
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atingem os extremos dialéticos da experiência da imanência absoluta sob a figura da 

Naturgeschichte. Aquilo que permaneceria não dura mais, o que se transformaria, estabiliza-

se, revelando-se a face da natureza-história nas duas imagens da mesma figura: “a palavra 

história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, no rosto da natureza” 

(BENJAMIN, 1984, p. 199) ao mesmo tempo em que a história é exibida “como 

protopaisagem petrificada” (BENJAMIN, 1984, p. 188). 

No processo de inscrição das personagens na ordem da natureza-história suas figuras 

são reduzidas aos corpos (BENJAMIN, 1984, p. 114), pois apenas corporalmente atingem a 

história naturalizada. A morte e o martírio correspondem ao trabalho de naturalização do 

histórico: a abolição de sua aparência de continuidade em favor menos de uma concepção de 

ruptura da continuidade do que de uma permanente continuidade da ruptura. Neste mesmo 

movimento as personagens operam, do ponto de vista da morte, como “espíritos”
107

 

(BENJAMIN, 1984, p. 159). Ao visar apenas a história enquanto queda, a “história natural”, a 

“mera criatura” estabelece também distintas relações com as coisas. A “catástrofe típica” 

como experiência do tempo expressa na figura da morte a relação da  “vida culpada” para a 

qual a culpa figura como pré-condição. A noção de culpa apresentada por Benjamin no 

contexto da discussão do “drama de destino” (BENJAMIN, 1984, p. 153) aparece, assim, 

como a ambiguidade do Trauerspiel em relação ao ethos histórico, enquanto ruptura da 

teleologia histórica engendrada pela história secularizada. Inscrita na concepção de 

continuidade histórica moderna nascente, Benjamin identifica pelas vias da crítica ao 

Trauerspiel uma concepção de destino que representa a história para além de determinações 

causais e da aparência de continuidade.  

A experiência da imanência do período do barroco escapa, em seu momento 

específico, à concepção de determinação como “inevitabilidade causal” (BENJAMIN, 1984, 

p. 153). A despeito de não ter-se realizado na forma de drama de destino, o Trauerspiel 

configura a noção de culpa para além de uma determinação da continuidade histórica, mas 

como fator da naturalização da vida (BENJAMIN, 1984, p. 154). O destino no drama barroco 

não se configura assim como determinação externa sobre a personagem, mas como processo 

histórico – “coletivo” (BENJAMIN, 1984, p. 159). Enquanto na estrutura da tragédia a culpa 

do herói é a ele “interna”, nos Trauerspiele a culpa aparece como determinação externa, 

tornando o destino a ela vinculado não como algo a se confrontar – como no trágico – mas 
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 Figura que no cenário do poeta alegorista do século XIX ressurgirá como a caveira trabalhadora e a coisa 

morta que dança; que por sua vez poderia representar se for permitido, em mais uma refiguração, o rascunho do 

livro não escrito que sobrevive ao seu destino (cf. cap. 5). 
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como a estrutura pré-histórica
108

 indeterminadora, como determinação anteriormente traçada, 

que já não faz mais referência ao herói, mas apenas as configurações históricas: “por isso o 

drama barroco não conhece heróis, mas somente configurações” (BENJAMIN, 1984, p. 155).  

Contra a estetização nietzschiana (BENJAMIN, 1984, 128) ou o instante místico-

romântico (BENJAMIN, 1984, 130-131), a forma-fronteiriça do Trauerspiel encena no 

coração da estrutura da temporalidade moderna o tema de sua erosão, aquilo que de 

devastação não encontra apenas os indivíduos: “a fatalidade não é distribuída apenas entre os 

personagens, ela está igualmente presente entre as coisas” (BENJAMIN, 1984, p. 155), 

Benjamin escreve. Tal fatalidade em nada se relaciona aos indivíduos, mas os arrasta, os 

precede e os ultrapassa – em direção ao mundo, às coisas. Pois sob a Naturgeschichte, as 

“coisas” compartilham entre si e com as personagens a mesma dignidade, isto é, nenhuma
109

, 

perante aquela concepção de imanência. A fatalidade da culpa assim “manifesta-se a natureza 

do homem em suas paixões cegas e das coisas em suas contingências” (BENJAMIN, 1984, p. 

155), isto é, a concepção benjaminiana de natureza-história tenta reconstruir, a partir das 

experiências encenadas no Trauerspiel
110

, a temporalidade que une as personagens e as coisas 

nesta figura de natureza. A concepção de destino do Trauerspiel está profundamente 

vinculada à ordem das coisas – a partir do recurso ao “adereço” cênico – de maneira que seria 

inteiramente impossível à tragédia antiga (BENJAMIN, 1984, p. 157). 

 No interior da temporalidade moderna, por mais que sua aparência externa seja de um 

tempo humano/individual, trabalha secretamente um tempo inumano e coletivo, não apenas 

como oposto daquele, mas como sua força mobilizadora. Tal é a experiência do tempo como 

catástrofe; bem distinta de uma visão “catastrofista”, que apresenta a catástrofe como télos, 

quando para Benjamin ela de fato é o motor do processo – como será a seguir desdobrada a 

partir de seus autênticos objetos: as coisas estranhas. Mas antes se faz necessária uma 

discussão complementar. 
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 “A sequência das ações dramáticas se desenvolvem como nos primeiros dias da Criação, quando a história 

ainda não existia” (BENJAMIN, 1984, p. 114) – a pré-história aqui aparece como elemento propulsor da 

naturalização da história, da noite a partir da qual as ideias podem brilhar, mesmo que, sob a luz da história só 

seja visível as ruínas.  
109

 Mas exatamente por serem absolutamente desvalorizadas as coisas passam a ser exaltadas (cf. primeira seção 

do segundo capítulo). 
110

 Ou que o Trauerspiel tentara encenar, visto que não atingira o “drama de destino” devido às suas limitações 

formais. 
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2. Modernidade e Saber 

 

Este capítulo se dedicará ao problema da alegoria enquanto segundo tema estruturante 

da leitura benjaminiana do Trauerspiel, conforme adiantado. Trata-se de reconhecer como, 

depois de originado nas discussões acerca da experiência temporal moderna (capítulo 

precedente), o conceito de história do filósofo alemão tem sua demonstração na operação 

típica sobre aquele tempo, na técnica alegórica que extravasa o campo da história da arte e se 

insere no hall de procedimentos históricos.  

O caráter, por assim dizer, “privilegiado” do saber alegórico diante da experiência 

temporal moderna, atribuído por Benjamin às elaborações do teatro do barroco alemão, 

produziria uma ideia de saber histórico que potencialmente escaparia à estrutura 

determinadora (ou meramente indeterminadora) da experiência tradicional. Isto é, o saber 

alegórico se mostra “típico” da modernidade na medida em que revela a natureza verdadeira 

dessa, entre determinação/fechamento e indeterminação e abertura temporais. 

O problema da alegoria no contexto do Trauerspielbuch remonta à crítica 

benjaminiana ao idealismo, às tentativas de habilitação da experiência temporal e sua 

associação ao processo de significação, bem como as tensões engendradas por tais 

interpretações. Sendo assim, no contexto do objetivo da primeira parte desta tese, este 

segundo capítulo se dedica à apresentação do segundo aspecto de constituição do conceito de 

história presente na obra tardia de Benjamin. Ao reconhecer as especificidades do processo de 

modernização e ao atribuí-las a qualidade dos processos temporais modernos (capítulo 

anterior), Benjamin avança em direção a uma noção de história que associa aquela 

“temporalização” ao processo de “significação”, conferindo também a tal processo uma 

propriedade crítica em relação às noções de totalidade e continuidade histórica.  

Deste modo, em sua obra tardia, Benjamin discutirá aspectos de uma história 

produtora de imagens, capaz de criticar as interpretações teleológicas da estrutura temporal 

moderna, bem como capaz de estabelecer o primado das operações construtivas e de 

ressignificação em relação ao passado. Como aparecerá neste capítulo, tais concepções e 

alguns de seus desdobramentos são primeiro formuladas no contexto do Trauerspielbuch. 

A primeira seção do capítulo se dedicará assim a história da alegoria contida no 

Trauerspielbuch. Do mesmo modo que Benjamin redige a parte do Trauerspielbuch acerca da 

“tragédia” em uma perspectiva crítica em relação à suas interpretações tradicionais, a “história 

da alegoria” apresentada pelo filósofo também se demarca da tradição idealista que, como se 
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verá, por meio de uma apropriação supostamente inadequada do conceito de “símbolo”, 

desvaloriza a alegoria e, portanto, os aspectos críticos contidos nesta experiência técnico-

literária. Para Benjamin, e isto ficará claro já na primeira seção, o simbólico e o alegórico são 

registros engendrados a partir das mesmas experiências temporais. 

A segunda seção, sob o título de “Alegoria como Técnica da Significação” discutirá a 

associação, por parte de Benjamin, dos processos de temporalização e significação 

engendrados pela experiência estético-literária da alegoria. A partir de uma inflexão teórico-

conceitual, deverá emergir da discussão lá presente a associação entre o fundamento alegórico 

do Trauerspiel e o conceito de “história” desdobrado em Origem do drama barroco alemão. 

Esta segunda seção, no contexto deste capítulo, ocupa uma posição especial, na medida em 

que se reconhece, por meio daquela associação, o intento benjaminiano de extravasar as 

possibilidades da alegoria de técnica literária ao modelo de produção do saber histórico. 

A terceira seção deste capítulo, por sua vez, só em um primeiro momento aparecerá 

como desvio. Nela aparecerá uma particular leitura da ideia benjaminiana de alegoria – que ao 

mesmo tempo prepara as discussões da breve seção seguinte. A partir do tema da 

“melancolia” Benjamin esboça sutilmente a passagem das discussões da alegoria em “história 

da literatura” – que enfatiza as especificidades dos temas e conteúdos do alegórico – para uma 

concepção de alegoria como forma do saber histórico. A partir da ideia da particular “visão de 

mundo” aberta ao poeta alegorista do barroco, Benjamin reconhecerá a necessidade inerente à 

alegoria de ultrapassar seus contextos de referência, em favor de uma concepção de história – 

e não apenas de material temático – a partir do qual a experiência da modernidade pode ser 

refigurada. Em outras palavras, a terceira seção antecipará a ideia de que, a partir dos 

“limites” da alegoria do barroco, Benjamin prepara uma discussão do saber histórico 

engendrado pelo alegórico que ultrapasse seus contextos de emergência, isto é, que possa ser 

reconhecido como uma específica forma de saber; no contexto dessa leitura, um típico 

materialismo. 

A última seção deste capítulo acompanhará as discussões de Benjamin acerca dos 

“limites” do ânimo alegórico. No contexto da primeira parte da tese que se encerra com esta 

seção, trata-se de reconhecer a crítica benjaminiana à alegoria do barroco, ou, a alegorização 

da história da alegoria a partir da qual o filósofo alemão encerra o Trauerspielbuch. Assim a 

“infidelidade” do alegorista aparecerá como a senda ao “materialismo” benjaminiano, ou, 

como o reconhecimento que o objetivo do Trauerspielbuch é indicar na experiência moderna 

entre os temas do tempo e do saber uma possibilidade de se ultrapassar às determinações 
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típicas da época do barroco, em favor de uma renúncia que significa uma ainda mais radical 

imersão crítica no processo histórico. 

Em termos específicos, se reconhece que a alegoria aparece como figura típica do 

teatro alemão do barroco, como desdobramento de sua concepção de tempo e como 

constituidora de seus aspectos. A discussão da noção de alegoria percorrerá os temas de sua 

leitura a partir da noção tradicional de símbolo, bem como a partir do tema de suas antinomias 

em relação às figuras das coisas. Estabelece-se, assim, um itinerário que parte da história do 

tema da alegoria – apresentado por Benjamin –, se desdobra na crítica benjaminiana ao tema 

em direção do reconhecimento dessa concepção de alegoria como passagem à outra instância, 

a saber, do saber historiográfico, origens da noção de história que fundamentará a obra de 

Walter Benjamin. 

Dessa forma, as discussões em torno da técnica alegórica se desdobrarão 

primeiramente pelas vias da reflexão acerca das tensões entre os conceitos de símbolo e a 

técnica alegórica típica dos dramaturgos do período barroco do teatro alemão. A alegoria 

barroca deverá aparecer neste capítulo como chave para a compreensão do Trauerspiel a 

partir da leitura alegórico-benjaminiana de suas obras, que não poderia senão resultar na 

exibição de sua antinomia radical – cuja apresentação se condiciona à representação posterior 

de sua técnica. 

As perspectivas em torno da atualização benjaminiana do tema da alegoria e do 

reconhecimento dos limites do alegórico que compõem este segundo capítulo devem indicar 

tanto o contexto de emergência do conceito de alegoria para Benjamin – de certa forma o seu 

interesse pela alegoria que se manifesta no Trauerspielbuch e se mantém até os últimos 

momentos de sua obra – bem como de que modo a composição do livro sobre o drama 

barroco já traça uma perspectiva de experiência de uma produção alegórica, ou, em outras 

palavras, de uma leitura alegórica da alegoria do teatro do barroco. Destes dois níveis devem-

se tornar claros tanto a importância temática da alegoria para o conceito de história de Walter 

Benjamin quanto o modo como tal conceito foi composto a partir de experiências abertas pela 

“história da alegoria”. 
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2.1 “História” da Alegoria 

 

Esta primeira seção se propõe como apresentação da “história” da alegoria recuperada 

por Benjamin em Origem do drama barroco alemão. Deste modo, faz-se necessário 

recontextualizar alguns aspectos das discussões dos capítulos precedentes. 

Os temas da especificidade da tragédia clássica em relação ao drama moderno e da 

particularidade do cenário desse drama à época do barroco alemão aparecem como 

possibilidade da introdução ao tema da alegoria
111

. O tema desta seção será o desdobramento 

entre as noções de temporalidade engendradas pela imanência absoluta do barroco.  

De acordo com Howard Caygill “o tempo trágico é autêntico e marca um presente que 

é redimido e atinge a plenitude ao recolher seu passado em si mesmo, ao passo que o tempo 

para o drama barroco é inautêntico, o passado destruindo o presente e o tornando inteiramente 

vão” (CAYGILL, 1997, p. 25); assim a alegoria será aqui apresentada como resposta e como 

desdobramento desta concepção de tempo – tal como apresentado à luz da imanência e pelo 

seu desdobramento em “natureza-história”. Na leitura benjaminiana da “história da alegoria”, 

a temporalidade inscrita na alegoria no Trauerspielbuch “reabilita” (GAGNEBIN, 1999, p. 

31) a noção de tempo – engendrada pela imanência absoluta – contra a continuidade imposta 

por uma determinada concepção de símbolo. Mas tal reabilitação deve ser reconhecida 

também como um novo enredamento – como aparecerá na seção final deste capítulo.  

Reconhece-se dessa forma o caráter especial, figurativo da ideia de tempo do drama 

barroco alemão, como chave para a compreensão do conceito moderno de história 

(BENJAMIN, 1984, p. 115). A experiência do tempo do drama barroco é caracterizada por 

Walter Benjamin enquanto passagem da experiência da plenitude temporal do trágico e da 

completude “exterior” do tempo, da ordem da salvação (CAYGILL, 1997, p. 27) para a 

ordem temporal da incompletude e da abertura, como uma das faces de Janus da 

temporalidade inerente à imanência. 

Circunscrever o tema da alegoria significa passar pelo reconhecimento de que se trata 

de uma técnica (representativa) que subjaz à experiência temporal limiar da época do barroco. 

Passagem também entre as atualizações do trágico pelo romantismo e pelo classicismo – e 

pela consequente desvalorização da alegoria pelo primado do “simbólico” – e a 
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 O tema da alegoria figura como um dos mais importantes motivos da filosofia benjaminiana. Ocupado com o 

tema pelo menos desde 1923 (COWAN, 1981, p. 109), Benjamin é conduzido ao principal assunto de sua obra 

tardia – das antinomias em torno da figura de Charles Baudelaire como imagem do moderno – pela temática 

alegórica extemporâneo da poética baudelairiana.   
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desorganização e reconfiguração daquelas concepções transcendentes (temporais) de tempo 

pelas alegorias nas origens da modernidade. O tema da alegoria no drama barroco aparecerá 

na medida em que os temas do saber sobre as coisas e do caráter imagético, espacial/escritural 

da linguagem, forem apresentados. 

As discussões acerca do tema da alegoria ocupam a segunda parte do Trauerspielbuch 

– segunda parte dividida em três momentos: a interpretação tradicional da alegoria, baseadas 

nas noções de símbolo e alegoria no romantismo e no classicismo, as relações entre alegoria e 

imagem a partir de seu caráter escritural e por fim os desdobramentos de suas antinomias, nos 

limites do alegórico (cf. Apêndice I). A exposição do tema da alegoria a seguir dialogará com 

tal itinerário para apresentar a problemática da alegoria a partir de seus centros: a questão da 

temporalidade representada e de sua expressividade. 

A história benjaminiana da desvalorização tradicional (romântico-classicista) da 

alegoria começa pela discussão do conceito romântico de símbolo – bem como, para 

Benjamin, a consequente subvalorização da técnica alegórica – como tema correspondente à 

trágica história da tragédia. A inautenticidade do conceito romântico de símbolo está para a 

alegoria, tal como reconhecida por Walter Benjamin, como a história (tradicional) do trágico 

está para o Trauerspiel.  

A desvalorização da forma de expressão alegórica – pela “insustentável distinção 

moderna entre alegoria e símbolo” (BENJAMIN, 1984, p. 184) – é apresentada em primeiro 

lugar como uma “estetização da expressão teológica” (PENSKY, 2001, p. 112), em uma 

compreensão inadequada da própria ideia de símbolo teológico. Aqui também se pode ler um 

correspondente da “trágica” história da tragédia: sua “estetização” relegara o Trauerspiel à 

condição de tragédia defeituosa.  

A alegoria, sob a perspectiva histórica benjaminiana, não apareceria, portanto, como 

“símbolo fracassado (failed symbol)”, mas como “contrapartida (counterpart)”, como 

complemento do símbolo autêntico, “divino” (GILLOCH, 2002, p. 81). Assim como a 

imanência não deve ser lida como mera humanização da vida, o alegórico também de antemão 

não deve ser valorizado em detrimento do simbólico – mas reconhecido como sua 

contrapartida temporal. 

Se o problema do simbólico emerge a partir da noção romântica de arte, a resposta 

benjaminiana trata de atribuir à crítica o primado da historicidade, em contraposição à mera 

idealidade da arte sob a interpretação romântica. Isto, pois, para Benjamin a 

“indissociabilidade (unzertrennliche Verbundenheit) de forma e conteúdo” no “uso vulgar 
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(vulgären Sprachgebrauch)” 
112

 (BENJAMIN, 1984, p. 182; GS I, p. 336) do símbolo 

teológico pelo romantismo fez parte de sua estratégia para identificar a verdade – certa 

“profundidade” – em qualquer manifestação artística.  

A tradição romântica assim “deforma”, seguindo Benjamin, a “unidade do elemento 

sensível e do suprassensível” do símbolo teológico na relação imediata entre “manifestação e 

essência” (BENJAMIN, 1984, p. 182), na identificação da verdade e da aparência – da “falsa 

totalidade” (nos termos do ensaio As Afinidades eletivas de Goethe (BENJAMIN, 2009)). O 

reconhecimento do caráter histórico inerente à forma de expressão alegórica não a hierarquiza 

em relação ao simbólico, mas reconhece a inescapável historicidade da verdade, desdobrada 

também a partir do próprio simbólico-autêntico. A estetização romântica, sua noção de “belo 

como manifestação do divino” (MURICY, 1998, p. 161), deforma a real relação entre símbolo 

e alegoria como modos de expressão, ao usurpar a autêntica concepção de símbolo – a 

teológica. O “instante místico” aparece como “oposto da temporalidade alegórica” na medida 

em que “recusa o tempo em favor de uma temporalidade holística” (LEHMAN, 2008, p. 

235)
113

 enquanto o autêntico instante messiânico se estabelece como relação específica à 

temporalidade histórica
114

. 

A reabilitação
115

, melhor, o reconhecimento da alegoria do barroco como possibilidade 

de crítica ao conceito do símbolo como mero meio
116

 – romântico ou classicista – por parte de 
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 Isto é pelo desdobramento inadequado do conceito teológico de símbolo para a romântica “filosofia do belo” 

(BENJAMIN, 1984, p. 182). Neste contexto é fundamental reconhecer que não se trata de criticar a noção 

teológica de símbolo, mas do reconhecimento na leitura benjaminiana de sua inadequada apropriação pelo 

romantismo, que visa essa ordem em domínios inadequados. A temporalidade histórica se opõe menos – por ser 

sua contrapartida – ao tempo messiânico do que as tentativas de reunir tempo messiânico e historicidade. 
113

 Robert Lehman apresenta adequadamente o caráter de historicização da concepção alegórica de Walter 

Benjamin, mas parece conferir “a dialética, na qual o momento final conciliatório é infinitamente suspenso”, um 

caráter de “fim” na história benjaminiana da alegoria. Nas discussões desta tese, será ressaltada a perspectiva 

alegórica benjaminiana menos em função de seu conteúdo – dos temas importantes que Benjamin traz nessa 

história – mas, mais do que isso, da alegoria como forma dialética que, em seu limite, oferece um saber mais 

atual à dialética do que sua mera história. As considerações sobre a invenção benjaminiana da alegoria visa o 

limiar da dialética alegórica, a ponto dela travar, infielmente, não apenas seu fim conciliatório, mas o próprio 

processo dialético. 
114

 Como apresentado acima, pela reorganização das relações entre a temporalidade trágica (da “tragicidade” da 

história do trágico, cf. SZONDI, 2004) associada ao mito e a temporalidade messiânica e histórica. 
115

 A ideia de “reabilitação” benjaminiana da alegoria é recorrente em vários textos da recepção do tema. De 

antemão se faz necessário reconhecer que tal “reabilitação” está profundamente condicionada pela dialética dos 

limites da alegoria barroca. As alegorias benjaminianas incorporam menos os conteúdos ou as formas alegóricas 

que seu limiar; isto é, evidentemente, a leitura alegórica benjaminiana deve ser diferenciada de sua “história da 

alegoria”. Ou, em outras palavras, W. Benjamin reconhece em sua crítica à temporalidade moderna os motivos 

do Trauerspiel, os desdobrando como fundamento posterior. Robert Lehman, por exemplo, embasa tal 

perspectiva ao ressaltar que a temporalidade alegórica não é uma “alternativa” (LEHMAN, 2008, p. 40) para 

Walter Benjamin. Na perspectiva desta tese, a alegoria do barroco fora recarregada por Benjamin com toda sua 

energia destrutiva ao ponto da infidelidade. O propício cenário para a liberação das forças alegórica será o século 

XIX, como se verá na terceira parte deste trabalho. 
116

 Que dessa forma não exigiria mediação em relação ao todo, excluindo assim sua historicidade. 
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Walter Benjamin passa pela proposição de se identificar na alegoria uma “categoria crítica 

indispensável para a compreensão dos fenômenos estéticos” (MURICY, 1998, p. 160), isto é, 

de uma “reabilitação da história e do tempo, transfiguradas no instante místico da exposição 

simbólica” (GATTI, 2009, p.117) no âmbito de arte.  

Ao contrário da associação tradicional entre o “mundo da ética” e o “mundo do belo” 

trata-se de uma identificação que parte da descontinuidade
117

 dos conteúdos artísticos; o belo, 

pois, enquanto conteúdo como totalidade ou harmonia, pode revelar o verdadeiro apenas em 

sua consumação, pela exibição de sua descontinuidade, entre verdade e manifestação, exposta 

na imagem de uma “interioridade quebrada, contraditória e excêntrica” (MURICY, 1998, p. 

161). O simbólico se refere assim ao tempo a partir da figura do “instante místico” 

(BENJAMIN, 1984, p. 187), que ao ser deformado pela tradição, na confusão entre 

“manifestação e essência”, se torna recusa do tempo e uma consequente recusa da história 

(LEHMAN, 2008, p. 236). A temporalidade simbólica autêntica – figurada no messiânico que 

preenche formalmente o tempo (BENJAMIN, 2013b, p. 60) – aparece deformada pela 

tradição, na medida em que sua essência – a da totalidade temporal formal – é confundida 

com sua manifestação; com o evento que não é “capaz de apreender em sua totalidade a força 

determinante da forma histórica do tempo” (BENJAMIN, 2013b, p. 60), aquela associação 

entre forma e manifestação só poderia figurar como inautêntica.  

Como mencionado, para Walter Benjamin a “essência” da temporalidade histórica, seu 

instante, jamais pode ser uma determinação empírica, uma “manifestação”, mas 

exclusivamente “indeterminação empírica (empirisches Unbestimmtes)” (BENJAMIN, 2013, 

p. 60; GS II, p. 134), um instante como descontinuidade. A crítica benjaminiana da concepção 

tradicional de alegoria visa reconhecer, em seu movimento dialético, as específicas e não 

hierarquizáveis relações entre verdade e expressão
118

. Trata-se também, claramente, de realçar 

o primado da distância – temporal e de significados – na figura da interpretação; ou, para 

Luciano Gatti: “O dado fundamental consistia na distância histórica que separava o texto de 

seu leitor, permitindo que a leitura” e a interpretação “não se orientasse apenas pela 

recuperação de seu sentido original”, a partir de uma perspectiva de neutralidade da tradição, 
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 A descontinuidade aqui aparece também como uma referência ao conceito de “sem-expressão” (BENJAMIN, 

2009) no ensaio sobre as Afinidades eletivas de Goethe. 
118

 Uma discussão que remonta, para alguns autores, o confronto das filosofias da história – das tipologias da 

temporalidade – das obras de W. Benjamin e Martin Heidegger; cf. (CAYGILL, 1997) e (TRIANDOPOLIS, 

2010). De maneira geral, para os dois autores, trata-se de uma ruptura benjaminiana – esboçada nos ensaios de 

1916, realizadas no Trauerspielbuch – com a concepção de temporalidade heideggeriana, que, ao se afastar, 

como para Benjamin, de uma temporalidade mecânica, se volta a uma concepção de tempo que, na perspectiva 

de Benjamin, inscrita sob a ordem do tradicional e do trágico. 
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“mas também pela produção de um sentido coerente com a experiência” daquele que 

interpreta (GATTI, 2009, p. 113). 

Ao autêntico simbólico resta a imagem da totalidade exibida em um instante temporal, 

na imagem de um instante – que dissolve em sua descontinuidade a aparência, a representação 

da empiria. Ao procedimento alegórico, Benjamin atribui a figura da singularidade exibida em 

um fragmento espacial, em uma figura do tempo, que se reúne na atribuída continuidade
119

 do 

empírico. A dialética exibida pela alegoria revela os aspectos sobrepostos da imagem 

temporal da restauração e da incompletude, da repetição e da abertura inscritas na 

temporalidade a partir da específica espacialização do tempo: Para Benjamin, na alegoria do 

Trauerspiel “o movimento temporal é captado e analisado em uma imagem espacial (der 

zeitliche Bewegungsvorgang in einem Raumbild eingefangen und analysiert)” (BENJAMIN, 

1984, p. 115; GS I, p. 271). A figura do espaço, produzida pela técnica alegórica, exibe, 

engendra, o poder constituidor do Trauerspiel, o poder da temporalidade destituída de télos. 

 Se o símbolo teológico, para Benjamin, é “uma síntese dos objetos físicos e 

materiais”, a alegoria operaria por outro registro, algo como uma forma de expressão por 

assim dizer “não substancial” (WILKENS, 2006, p. 286). O tempo não seria dessa forma 

substancializado na figura de um instante, mas em forma espacial (“Raumbild”). A inscrição 

da temporalidade na relação entre verdade e manifestação ressalta o caráter expressivo da 

alegoria, onde os elementos da representação – para Mattew Wilkens, as ordens do “divino e 

do secular”, neste contexto, a relação entre verdade e coisas – são “estabelecidos no interior 

de um contexto narrativo” (WILKENS, 2006, p. 288), isto é, de certa forma, em um contexto 

temporalizado (sob a concepção de tempo como continuidade). 

As reflexões benjaminianas sobre o tema da imanência, da relação específica com o 

tempo sob a égide da ordem temporal do moderno, desdobram-se acerca da alegoria pelo 

reconhecimento da reorganização da noção de representação sob aquela particular concepção 

de tempo. O saber em emergência na intenção alegórica do Trauerspiel desdobra-se de uma 

problemática acerca da (re)presentação do tempo – “allegory’s force vis-à-vis time” 

(LEHMAN, 2008, p. 240) – para o tema da representação da verdade, reunindo no 

procedimento representativo a ambiguidade entre expressão e convenção (WILKENS, 2006, 

p. 290) no “interior dos abismos alegóricos” (BENJAMIN, 1984, p. 188), prossegue M. 

Wilkens: “convenção, a forma reificada da consciência histórica, encontra sua forma nos 

unificados e ortodoxos objetos da ação humana, enquanto que a expressão é necessariamente 
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 Na possibilidade, para o alegorista, de cada coisa poder representar outra coisa. 
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uma antítese fragmentária e heterodoxa” (WILKENS, 2006, p. 290), ou ainda, para Luciano 

Gatti: “[...] a convenção, reenviada” pelo procedimento alegórico “ao seu enraizamento 

histórico, ao distanciamento entre o domínio sagrado e profano, torna-se expressão dessa 

distância” (GATTI, 2009, p. 122). A crítica benjaminiana aos métodos indutivos e dedutivos 

– no Prefácio (BENJAMIN, 1984) – poderia então ser lida aqui como uma exigência de 

articulação simultânea dos dois métodos na figura do alegórico. Assim a alegoria reconstruída 

por Benjamin se torna mais significativa na medida em que sua expressividade não visa tanto 

seus conteúdos, mas sua própria forma, seu próprio procedimento; algo como a expressão da 

historicização enraizada no processo interpretativo alegórico. 

 Ainda no caráter “antagonístico” da relação entre “convenção (Konvention)” e 

“expressão (Ausdrucks)” (BENJAMIN, 1984, p. 197; GS I, p 351), se ressalta na figura das 

“antinomias” da linguagem alegórica em seu caráter de escrita, mas de uma escrita específica. 

Os “suportes de significação”, os dispositivos alegóricos se estabelecem, transitam tanto 

como escrita
120

, como convenção, como sentido aceito, quanto como criação, como atribuição 

de sentido e expressão; ou ainda como expressão, a técnica alegórica se estabelece a partir da 

experiência temporal do barroco, como convenção, como arbitrariedade da significação
121

 

(COWAN, 1981, p. 111).  

O tema da expressividade da alegoria, tal como apresentada por Benjamin, está deste 

modo profundamente vinculado a uma determinada concepção de tempo e de linguagem. Nas 

palavras de Gilloch: “a alegoria é convencional, extensiva (movendo de um termo para outro) 

e diacrônica (tal movimento através do tempo)”, além disso, a alegoria para Benjamin pode 

conter “um movimento contrário”, isto é “negar seus outros significados possíveis” 

(GILLOCH, 2002, p. 80), ou, um movimento reorganizador das relações temporais e 

linguísticas
122

. No limite, é o caráter de escritura da alegoria que abre as vias de reflexão 

acerca da particularidade da concepção de tempo do barroco. 

A dialética da convenção e da expressão exibe na figura da alegoria sua tensão entre 

seu caráter criativo e sua condição de criação; nas palavras de Benjamin: “A alegoria do 

século XVII” é “expressão da convenção (Ausdruck der Konvention)” (BENJAMIN, 1984, p. 

197; GS I, p. 351). Isto é, na tensão entre o ato de criação e o reconhecimento, seu caráter 
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 Em caracteres da transitoriedade (BENJAMIN, 1984, p. 199). 
121

 A ambiguidade entre convenção e expressão no alegórico também se relaciona à interpretação benjaminiana 

de tradição – à noção de apropriação/destruição da tradição, sob uma particular perspectiva temporal, de 

transmissão como repetição e alteração (CAYGILL, 1997). 
122

 Reconhece-se aqui um pano de fundo caro à concepção benjaminiana de história: as possibilidades 

mantenedoras e transformadoras de uma concepção de tempo e de linguagem como restauração: repetição e 

abertura. 
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linguístico se exibe nesta dialética que é o “correlato formal” (BENJAMIN, 1984, p. 197) da 

secularização sob a imanência da época do barroco
123

. O fluxo significativo da alegoria, o 

“veredito” alegórico de que “cada pessoa, cada coisa, cada relação pode significar qualquer 

outra” (BENJAMIN, 1984, p. 196/7), ao passo que expressa a convenção, desvaloriza a noção 

de representação – sua fidelidade – em favor da mais alta infidelidade
124

 criadora e ao mesmo 

tempo destrutiva.  

O tema do caráter expressivo da alegoria do Trauerspiel o vincula a uma concepção 

particular de escrita, apresentada por Benjamin. A escrita alegórica barroca aparece como 

destituída de seu (falso) caráter simbólico, no qual a obra de arte aparece como “a 

‘manifestação’ de uma ideia” que “por falta de rigor dialético perde de vista o conteúdo, na 

análise formal, e a forma, na estética do conteúdo” (BENJAMIN, 1984, p. 182). A escrita 

traçada na noção de alegoria exibida por Walter Benjamin porta a transitoriedade como sinal 

de seu parentesco original com o tempo: 

 
Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do declínio, o rosto metamorfoseado 

da natureza (das transfigurierte Antlitz der Natur) se revela fugazmente à luz da 

salvação (Erlösung), a alegoria mostra ao observador a facies hippocratica da 

história como protopaisagem (Urlandschaft) petrificada. A história em tudo que nela 

desde o início é prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto – não, numa 

caveira (BENJAMIN, 1984, p. 188; GS I, p. 343). 

 

Traço seminal da filosofia benjaminiana, a passagem precedente reúne em sua 

provisoriedade as noções de linguagem, tempo e história; seu vórtice é o tema da alegoria
125

.  

A transfiguração simbólica do “declínio histórico” na face da natureza tem sua contrapartida 

na figuração alegórica da transitoriedade pela estabilização natural. O simbólico transfigura o 

“declínio” em uma figura fugaz da salvação; isto é a eterna transitoriedade, a constante figura 

do declínio torna-se, simbolicamente aproximada, “trans-figurada” em fugaz figura de 

salvação. Cenário e paisagem são produzidas por duas visadas opostas – mas, 

fundamentalmente, complementares – em relação às mesmas experiências. O registro que 

possibilita tal aproximação de significante e significado, declínio e salvação, é o instante 

temporalmente infinito, preenchido; o instante autenticamente simbólico. Trata-se de um 

                                                 
123

 Wilkens ressalta ainda a relação entre o tema do caráter expressivo da alegoria como relação específica com a 

tradição do trágico: “Trauerspiel altered the conventional metanarratives of tragedy – the inevitable triumph of 

divine will over human agency, say – into something no longer obviously explicable – unmotivated suffering or 

repetition in place of progress toward resolution and catharsis, for example” (WILKENS, 206, p. 292). 
124

 Na expressão de seu limite tal infidelidade rende-se fielmente à ordem, rendição tema da segunda seção deste 

capítulo. 
125

 O procedimento das Passagens nestes contextos pode ser apresentado como a articulação de múltiplos centros 

à problemática fundamental das relações entre linguagem, tempo e história. 
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registro temporal, de continuidade entre as figuras do declínio e da salvação. Já a alegoria 

exibe aquele declínio/transitoriedade histórico a partir de seu outro, a partir de sua 

estabilização: à temporalidade radicalmente transitória é atribuída, pelo alegorista, a 

radicalidade da estabilização, sua petrificação, seu tornar-se ruínas
126

. 

A imagem mais significativa daquela transitoriedade é a da caveira (“Totenkopf”), 

imóvel figura da transitoriedade histórica; para Benjamin “para o Barroco a natureza era 

dotada de fins na medida em que sua significação podia exprimir-se [...] de forma alegórica e 

como tal irreconciliavelmente distinta de sua realização histórica (geschichtliche 

Verwirklichung)” (BENJAMIN, 1984, p. 193; GS I, p. 347). A descontinuidade entre 

transitoriedade e estabilização, entre declínio e imobilização, mais do que os conteúdos, 

engendram as formas da imanência, a verdade sobre o tempo que aquele período torna 

possível emergir. 

A resolução simbólica se apresenta como historicização – preenchimento do tempo 

como resolução – da natureza. A alegoria por sua vez exibe (pela atribuição de uma relação 

fundamental entre declínio e significação) na figura da história naturalizada, na imagem da 

caveira, outra face daquela resolução – uma resolução histórica distinta da “realização da 

história”. 

 Na seção seguinte, sob o título da relação entre alegoria e significação, esta outra 

forma de “resolução” será apresentada. 

 

2.2 Alegoria como Técnica da Significação 

 

Esta seção deverá enfatizar a associação promovida por Benjamin entre os 

procedimentos alegóricos e a produção do saber por meio da “significação”. Para o filósofo 

alemão, a alegoria do barroco produziu um saber adequado à experiência de modernidade na 

medida em que reconhecera os aspectos significativos do mundo “aberto” por sua 

temporalidade característica. O procedimento das linhas a seguir visa, portanto, acompanhar a 

discussão histórico-conceitual do problema da alegoria no contexto do Trauerspielbuch, 

ressaltando assim tanto a apresentação do tema da alegoria por parte de Benjamin quanto à 

“operação” alegórica benjaminiana, a partir da qual aquela temática emerge.  

                                                 
126

 Talvez por conta do contexto da crítica benjaminiana ao conceito “usurpador” (BENJAMIN, 1984) de 

símbolo tenha escapado à parte dos comentadores o caráter fundamental da relação entre símbolo e alegoria, do 

duplo ritmo que se origina da figura desses tropos. Como se verá, nos últimos momentos deste trabalho (seção 

6.2) trata-se, nesta, copertencimento do simbólico e do alegórico, da associação entre o tempo restaurativo e 

destrutivo na figura da história como abertura e fechamento [N 8, 1]. 
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Reconhece-se também o caráter variável e a complexidade da utilização filosófica, por 

parte de Benjamin, do conceito de alegoria em sua obra (LINDNER, 2011b, p. 50). Tal 

variabilidade do tema da alegoria corresponde, nesta leitura, ao particular desdobramento do 

conceito de história presente na obra tardia de Benjamin, desde uma “filosofia da história”, a 

uma “teoria” e, por fim, a uma noção de “metodologia da história”, nos planos daquela obra. 

No contexto de Origem do drama barroco alemão, se a morte “resolve” a vida, o 

procedimento da significação alegórica complementa
127

, sob o ponto de vista humano – o 

prematuro, sofrido e malogrado na história – a transfiguração simbólica. O limiar entre 

linguagem e tempo se inscreve na relação entre morte e significação; para Benjamin é “a 

morte que grava mais profundamente a tortuosa linha de demarcação entre a physis e a 

significação” (BENJAMIN, 1984, p. 188), isto é, o filósofo vincula à temporalidade histórica 

a dupla promoção da morte e da significação; ou seja, o caráter histórico das coisas na medida 

em que revela sua verdade, as apresenta como coisas mortas, passadas (GAGNEBIN, 2011, p. 

144).  

Por conseguinte, a verdade histórica que a época do barroco revelara se relaciona 

intrinsecamente à noção de resolução como dissolução, significação e morte como produtos 

inalienáveis do desdobramento histórico. A “alegorização”, do ponto de vista do 

Trauerspielbuch, é o reencontro do saber com a mortífera verdade do tempo. 

Tal articulação entre morte e significação, como desdobramentos do caráter histórico 

também se exibe na “própria essência da escrita” alegórica, na figura da coparticipação de 

seus aspectos sagrado e codificado. Para Walter Benjamin a apresentação deste 

desdobramento nas “antinomias do alegorês” remonta a história da concepção de alegoria que, 

mesmo a desvalorizando perante a unidade/harmonia e integralidade temporal simbólica, 

                                                 
127

 A origem da alegoria moderna apresentada por W. Benjamin desvela outra ordem do simbólico. A dialética 

do simbólico subjaz ao “organicismo da expressão” e sua imediaticidade, na “expressão irônica do atemporal no 

tempo” (PENSKY, 2001, 114), contra – velando – seu próprio caráter expressivo. A “reabilitação” benjaminiana 

da alegoria aparece, assim, como na verdade uma mais profunda reabilitação do simbólico, em favor do 

“símbolo plástico”, no qual “essência e forma são harmônicas” (MURICY, 1998, p. 164), ao contrário do 

símbolo “místico”, baseado na noção de “totalidade orgânica”; para Benjamin  “a unidade do elemento sensível e 

suprassensível, em que reside o paradoxo do símbolo teológico é deformada numa relação entre manifestação e 

essência” (BENJAMIN, 1984, p. 182). O simbólico – a partir do qual a alegoria barroca se desdobra – se 

apresenta mais próximo de uma relação mais adequada com o “símbolo teológico”, com seu paradoxo, isto 

devido às relações intrínsecas entre expressão e codificação e o caráter hierático da forma da escrita sagrada. O 

hieróglifo se torna consequentemente uma referência à origem comum da “alegoria moderna” ao mostrar que 

símbolo e alegoria essencialmente tematizam a questão da expressão, embora a alegoria, com a radicalização da 

experiência temporal promovida à época do barroco, passe gradativamente da escrita sagrada codificada à escrita 

imagética, profana. A seguir, tal tema será adequadamente apresentado. 
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transmitiu seu caráter de verdade
128

. Trata-se da concepção tradicional do hieróglifo e da 

escrita hierática como portadores de um saber privilegiado e ao mesmo tempo secreto, que se 

desdobram no arbítrio e no caráter imagético da alegoria barroca. 

Uma das particularidades da leitura benjaminiana do tema da alegoria é a ideia de que 

a tradição conservou
129

 o saber alegórico capaz de reorganizá-la
130

, melhor, de ressignificá-la. 

No contexto do Trauerspielbuch, os hieróglifos e a escrita hierática, como “último degrau de 

uma filosofia mística da natureza” (BENJAMIN, 1984, p. 190), espécies de “teologia natural 

da escrita” (BENJAMIN, 1984, p. 191) exibem na continuidade da tradição a figura da 

“curiosa combinação (Verschränkung)”, na expressão alegórica, de “natureza e história”
131

. 

Mas este emaranhando, enredamento (Verschränkung) de história e natureza, de tentativa de 

mediação do imediato – de articular, pela interpretação, do saber secreto das coisas – na 

história da alegoria se inscreve na época do barroco a partir de seu viés tradicional; para 

Benjamin “a fisionomia rígida da natureza significativa permanece vitoriosa” (BENJAMIN, 

1984, p. 193). Contudo, a descontinuidade ainda estava inscrita naquela tradição
132

, mesmo 

que latente, ou obscurecida pela aparência de continuidade daquela tradição.   

Para Walter Benjamin só a paisagem barroca – da natureza-história – poderia deste 

modo ser “fértil” às antigas sementes da expressão alegórica, promovendo assim seu 

desabrochar barroco
133

. A alegoria, tal como apresentada por Benjamin, é acolhida no lugar 

privilegiado, no próprio cenário da história: em nenhum outro local a concepção de imanência 

e a tradição da expressão histórica da natureza (a correlação entre imobilização e 

historicidade, significação e declínio) poderiam ser “melhor” exibidas do que no palco 

barroco. 

                                                 
128

 Da mesma forma de que a hipótese acerca do caráter trágico da história da tragédia revela um novo viés de 

sua história, a apresentação alegórica da história da alegoria – não de seu tema, mas de sua forma histórica (cf. 

nota acima sobre Lehman). Mesmo não inteiramente adequada, como de Görres ou a “concepção de alegoria 

como desenvolvimento do mito” de Creuzer (BENJAMIN, 1984, p. 188) ou ainda as definições das diferenças 

entre as concepções de alegoria antiga, tardia, medieval e moderna contribuem com a crítica, mais que alegórica, 

dialética – entre filosofia e materialismo (GAGNEBIN, 2011) – da história da alegoria. E isso também poderia 

ser adequado à noção de natureza-história: sua história posterior – sua pacífica adequação à “segunda natureza” 

ou a “história natural” revela menos sobre seu autêntico conteúdo e mais sobre sua forma atualizável. 
129

 E aqui deve-se ressaltar mais uma vez a necessidade de entender não os conteúdos da tradição – que 

desvalorizaram a alegoria, como mencionado –, mas as descontinuidades inscritas na tradição de interpretação 

daquelas técnicas artísticas. 
130

 O saber alegórico que não pertence à alegoria, mas que essa permite, de maneira privilegiada, exibir: um 

saber sobre o tempo, sobre a relação entre saber e tempo. 
131

 De restauração, repetição e alteração da tradição, talvez fosse possível aduzir. 
132

 Não apenas em termos da prevalência da matriz antiga (de “sentido místico-antigo”) sobre a cristã (didática) 

na composição da alegoria barroca (BENJAMIN, 1984, p. 193), mas também, como se segue, na forma da 

descontinuidade – enfoque, na escrita, de seus aspectos de fragmento, rebus e codificação, saber secreto, imagem 

– da tradição alegórica. 
133

 Mas a verdade deste desabrochar é uma maturidade excessiva, um amadurecer prematuro; a alegoria 

aguardará ainda mais uma reviravolta. 
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A concepção de história e a história da alegoria, na reviravolta benjaminiana, estão 

“enclausuradas no adereço cênico (die Geschichte verschlossen bleiben in dem Requisit)”, nos 

emblemas e na concepção de continuidade de tradição, na noção de intransitividade histórica 

da natureza-história, e exibem assim a face rígida e significativa da natureza (“starre Antlitz 

der bedeutenden Natur”) como figura da impossibilidade (“unheilbar verschieden”) da 

realização histórica (“geschichtlichen Verwirklichung”) (BENJAMIN, 1984, p. 193; GS, p. 

347). “Irrealização” que é ao mesmo tempo sua resolução. Mas como uma imagem do 

fechamento histórico poderia significar justamente sua abertura? Como a clausura da história 

(“Geschichte verschlossen”) sob a natureza-história poderia significar uma espécie de 

repetição modificadora
134

? A originalidade da história benjaminiana da alegoria reside em sua 

descontinuidade – na descontinuidade que sua tradição secretamente oferece. 

A origem (“Ursprung”) da alegoria moderna (“neueren Allegorie”) (BENJAMIN, 

1984, p. 189; GS I, p. 344) exibe na tradição, por assim dizer, “mitológica” da alegoria – que 

promoveu sua desvalorização e, principalmente, a sobrevalorização do falso imediatismo 

simbólico – seu caráter histórico: na noção de continuidade entre escrita 

(hieroglífica/hierática) e saber, na “santidade da escrita” a alegoria também herda a 

descontinuidade exibida na codificação e no fragmento. Benjamin desdobra: “O desejo de 

assegurar o caráter sagrado da escrita [...] impele essa escrita a complexos sinais, a 

hieróglifos” (BENJAMIN, 1984, p. 197). O tempo do simbólico revela-se em um instante, a 

temporalidade alegórica encerra-se no fragmento como via de acesso à natureza. Resta um 

diferencial entre as formas simbólicas e alegóricas de escrita. Tal como a escrita simbólico-

mágica, a escrita alegórica oferece na figura de um traço, de um fragmento (uma amostra) de 

imagem da natureza, de seu segredo. Mas este fragmento de natureza revelaria também outro 

aspecto. 

Na prevalência barroca da natureza – da história naturalizada na figura de suas 

catástrofes, em sua absoluta imanência – sob a história e a natureza (carregadas de sentido), só 

resta à forma vazia
135

 do emaranhado de história e natureza exatamente em seu aspecto 

destrutivo; para Benjamin, como mencionado, a “palavra história está gravada, com os 

caracteres da transitoriedade no rosto da natureza (Auf dem Antlitz der Natur steht 

‘Geschichte’ in der Zeichenschrift der Vergängnis)” (BENJAMIN, 1984, p. 199; GS I, p. 

                                                 
134

 O duplo desdobrar da origem (GS I, p. 226).   
135

 A despeito de significativos, esvaziados de qualquer imediatismo. 
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353). A “clausura” natural-histórica é a prisão da imanência
136

, do mundo desvalorizado, cujo 

“pormenor não tem importância” (BENJAMIN, 1984, p. 197), mas no qual só resta o 

pormenor. Mas, como repassado, quanto mais aquela imanência foi radicalizada, mais a força 

da abertura brota em solo inesperado. 

 A forma descontínua da continuidade da tradição a partir da qual o barroco recebera a 

alegoria, ressalta naquilo que a desvalorizaria perante o símbolo inautêntico, justamente seu 

poder destrutivo: “Não se pode conceber nenhum contraste mais flagrante com o símbolo 

artístico [...] a imagem da totalidade orgânica, que esse fragmento amorfo que constitui a 

escrita visual do alegórico” (BENJAMIN, 1984, p. 198); isto é, o aspecto fragmentário da 

história da alegoria – que a desvaloriza em relação ao simbólico – pode ser exibido justamente 

na produção do fragmento que a alegoria representa. 

Assim sendo, o “fragmento amorfo” da escrita visual do alegórico porta em sua 

própria descontinuidade (fragmentação-codificação) seu poder crítico. Exclusivamente nas 

antinomias da “exegese” alegórica (WEIGEL, 1996, p. 90), tal poder pode ser identificado, a 

sua descontinuidade se exibe. Nem a romântica infinita continuidade da forma, nem a clássica 

harmônica descontinuidade dos conteúdos, ou seja, nenhuma das figuras da totalidade 

tradicionais suportam as interferências promovidas pelo realce alegórico
137

. Para Benjamin  

Na esfera da intenção alegórica, a imagem é fragmento, runa. Sua beleza simbólica 

se evapora [...]. O falso brilho da totalidade se extingue. Pois o eidos se apaga, o 

símile se dissolve, o cosmos interior se resseca. Nos rebus áridos, que ficam, existe 

uma intuição, ainda acessível ao meditativo, por confuso que ele seja. Por sua 

própria essência, era vedado ao classicismo perceber na physis bela e sensual o que 

ela continha de heterônomo, incompleto e despedaçado (BENJAMIN, 1984, p. 198). 

 

Tal desdobramento da escrita imagética alegórica se desvencilha tanto da totalidade 

romântica – “orgânica (organischen Totalität)” – do instante, quando da imagem da totalidade 

classicista – do “falso brilho (falsche Schein)”, pois a aparência “da totalidade se extingue” 

(BENJAMIN, 1984, p. 198; GS I, p. 352) – ao se apresentar como fragmento e como finito, 

como imagem de outra ordem e que, exatamente por isso, se torna mais significativa. A 

“confusa” intuição que o alegorista meditativo pode ter acesso releva a própria relação 

histórica entre as formas artísticas e a manifestação da verdade por elas operada. A concepção 

artística da alegoria – que transita pelas fronteiras entre artes plásticas e arte da palavra 

                                                 
136

 Da transitoriedade estabelecida, da eterna transitoriedade (ewigen und totalen Vergängnis) (BENJAMIN, 

2012, p. 24; GS II, p. 204). 
137

 Significativamente, Walter Benjamin, de certa forma, resolve por abertura o tema do epílogo de sua obra 

sobre o conceito de crítica de arte (BENJAMIN, 1999), a partir da habilitação da força crítica da alegoria, 

inscrita, subjacente à tradição da interpretação romântica e clássica da obra de arte. 
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(BENJAMIN, 1984, p. 199) – confere à imagem-fragmento, runa/traço uma imagem do 

tempo na qual a temporalidade não fora reduzida, mas apresentada como seu diferencial. 

Pelas vias do alegórico, o fragmento se inscreve assim na noção barroca de história 

(natureza) e em sua exibição teatral (no cenário), que sob a imanência absoluta se confundem 

(Verschränkung), a partir da imagem da ruína na qual a história e o cenário se fundem 

“sensorialmente” (BENJAMIN, 1984, p. 200; GS I, p. 352). “Inintencionalmente” (a “verdade 

é a morte da intenção”), não-intuitivamente (“a crítica é mortificação das obras”) e 

sensorialmente (“sinnlich”) no Trauerspielbuch
138

 a história e o cenário se confundem (“sich  

verzogen”) (BENJAMIN, 1984, p. 200; GS I, p. 354), se tornam reprodutores da mesma 

experiência, uma experiência temporal de descontinuidade que de uma só forma transfigura a 

ação crítica em reconhecimento e o objeto da crítica em seu centro. 

A imagem da “ruína” aparece assim para Walter Benjamin como elemento material da 

reunião entre concepção de história e técnica artística: “a fisionomia alegórica da natureza-

história, posta no palco pelo drama, só está verdadeiramente presente como ruína” 

(BENJAMIN, 1984, p. 199/200). A ruína é o traço da transitoriedade compartilhado pela 

imanência histórica (radicalizada na imagem da natureza-história) e pela história apresentada 

no Trauerspiel, ambas fundidas no palco, ou, em outras palavras, aquilo que “jaz em ruínas, o 

fragmento significativo” exibe a experiência histórica do barroco, tal como W. Benjamin a 

entende
139

. 

Na alegoria se relaciona, consequentemente, o fragmento como escrita e a escrita 

como fragmento – imagem-fragmento – como caractere da transitoriedade (“Zeichenschrift 

der Vergängnis”), índice ou traço da história como correlato da matéria morta e significativa, 

na qual a natureza decaída em processo de eterna desagregação trabalha (“die Ewigkeit eines 

Unterganges”) (BENJAMIN, 2012, p. 24; GS II, p. 204), ou se torna catástrofe permanente 

como figura da irrecusável imanência absoluta
140

. 

A história da queda, como destituída de ethos, apresentada como “fisionomia alegórica 

da natureza-história” (BENJAMIN, 1984, p. 199) é o cenário onde os objetos são arrancados 

da falsa totalidade, tal como o procedimento restitui à imagem escrita sua condição de 

irrecusável precariedade; nas palavras do crítico: “se o objeto se torna alegórico” ele é privado 

                                                 
138

 Na interpretação benjaminiana da alegoria do Trauerspiel.  
139

 O “outro”, ao qual a alegoria tradicionalmente faz referência (WEIGEL, 1996, p. 89), tem sua mais precisa 

representação na figura da ruína. A ruína é o sinal de alteridade, daquilo que foi sob a experiência temporal. No 

contexto das Passagens a ruína aparecerá como “traço” e depois (da presente interpretação) como “índice”. 
140

 Evidencia-se aqui que não é a partir da concepção de imanência absoluta que se desdobra a noção de alegoria 

no Trauerspielbuch, mas ao contrário. 
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“de sua vida, a coisa jaz como se estivesse morta, mas segura por toda eternidade, entregue 

incondicionalmente ao alegorista [...] Em suas mãos, a coisa se transforma em algo de 

diferente [...] ela se converte na chave para um saber oculto” (BENJAMIN, 1984, p. 205/6); 

isto é, as coisas apresentadas no palco através dos traços do alegorista tornam-se algo 

diferente, tornam-se representação da diferença. 

O objeto “privado de vida” é aquele no qual a natureza-história realizara sua operação, 

na medida em que neste objeto a vida desaparece, ele se torna mais significativo até que, sob 

o olhar alegórico, “desmembrado” e enrijecido, se torna via privilegiada para o saber. Por isso 

Benjamin ressalta a importância do corpo despedaçado nas representações de violência do 

Trauerspiel; a fragmentação – e o corpo decaído não poderia escapar desta condição de coisa 

– produz historicamente nas coisas ruínas e significados abundantemente. Portanto, pode-se 

reconhecer, como indica Graeme Gilloch, que “a mutilação alegórica do “corpo
141

 (corpse) 

não é pelo propósito da salvação”, pois para a experiência histórica estabelecida ela não 

estaria disponível, “mas para exibir no corpo destruído (ruined corpse) a verdade e a falta de 

esperança da condição de criatura” (GILLOCH, 2002, p. 83).  

Sigrid Weigel ressalta ainda de maneira oportuna a relação entre a figura do corpo e o 

procedimento alegórico na medida em que esse, ao visar o “outro” da linguagem – por 

exemplo, no processo de tradução – procede de maneira à “desencarnação” 

(“disembodiment”) como contrapartida do processo de “simbolização do abstrato, de noções 

conceituais que também são entendidas como a ‘encarnação’ (“embodiment”) de ideias 

imateriais” (WEIGEL, 1996, p. 91); o impulso de significação/fragmentação da intenção 

alegórica, as imagens da ruína e do corpo figuram assim como traços da condição histórica. 

                                                 
141

 O tema do corpo subjaz à noção de “condição de criatura” e corporeidade, e em diversas circunstâncias 

aparece na obra de Benjamin a partir do recurso às palavras Kreatur, Geshöpf  e Schöpfung, no contexto da 

condição de criatura, e às palavras Körper e Leib, no que se refere à corporeidade. Sigrid Weigel propõe a 

tradução dos termos para o inglês como Kreatur/creaturely, Geshöpf/creation e Schöpfung/Creation, como 

referência ao aspecto de “parentesco” de seres humanos e animais (WEIGEL, 2013, p. 04, nota 2), isto é, o 

aspecto natural – a partir da noção de natureza na condição de queda. Graemer Gilloch, por sua vez, prefere a 

palavra corpse (no contexto do tema da alegoria), talvez associando ao vocábulo alemão Körper (GILLOCH, 

2002, p. 83); já Winfried Menninghaus ressalta as diferenças entre os conceitos de Leib e Körper no contexto de 

alguns fragmentos sobre “moral e antropologia” (GS VI, p. 67), associando ao conceito Leib a ideia de 

“existência individual e corpo simbólico” e Körper à noção de “substrato” da vida – em ensaio fundamental 

sobre o tema do Ausdrucklos do ensaio sobre as Afinidades Eletivas, bem como das relações deste conceito com 

as ideias de imagem, corpo e beleza/sublime (MENNINGHAUS, 1993, p. 174). No caso do contexto das 

discussões acerca do tema da alegoria, cuja ênfase – além da materialidade do corpo/coisa – recai também sobre 

o aspecto do registro, do suporte do corpo – em “condição de criatura”, Kreatur/creaturely ou corpo como 

“substrato”, Körper – se torna significativo além da ênfase na complexidade deste tema, a possibilidade de se 

associar a operação alegórica de restituição da historicidade a partir do contexto dos conceitos de Kreatur e 

Körper. Evidencia-se nesta discussão a pré-história das ideias benjaminianas acerca da experiência, política e 

tecnologia no contexto das Passagens; por exemplo, nas noções de percepção corpórea, materialismo 

antropológico, choque corporal, reflexo, atenção e hábito, inervações da técnica, dentre outras.  



108 

 

O barroco se volta, do mesmo modo, ao que “na physis bela e sensual [...] continha de 

heterônomo, incompleto e despedaçado” (BENJAMIN, 1984, p. 198), àquilo que nela é 

significativo para além da aparência – mas a partir dela – para então o alegorista descobrir no 

“reino das coisas mortas”, isto é, no reino histórico um “contexto incomparavelmente 

fecundo”, no mesmo instante que se aprofunda em um “abismo sem fundo” (BENJAMIN, 

1984, p. 164) da significação. 

O sinal do processo histórico, de simultânea deterioração e significação, no cenário da 

história são as ruínas que “no reino das coisas” correspondem às alegorias (BENJAMIN, 

1984, p. 200). Mais do que uma exposição alegórica da alegoria à época do barroco, na 

medida em que a alegoria como determinação formal (“Formbestimmtheit”) do barroco 

(GARBER, 1992, p. 213), isto é, o Trauerspielbuch também aparece como atualização dos 

potenciais críticos inscritos na concepção barroca de alegoria. Benjamin apresenta, sob esta 

interpretação, um de seus temas fundamentais e recorrentes: “A crítica é a mortificação das 

obras”, a “instalação do saber nas que estão mortas” (BENJAMIN, 1984, p. 203), pois trata-se 

do reconhecimento de que morte e saber são produtos do mesmo desdobramento, da 

historicização permanente e “natural” de todas as coisas. Aqui se pode vislumbrar o 

importante procedimento crítico benjaminiano da “historicização” que, a partir da 

alegorização da história da alegoria se tornará poder crítico
142

, que reúne em um processo de 

dissolução, história (estrutura) e coisa (detalhe); nas palavras de Benjamin: 

 

Sem ao menos uma compreensão intuitiva da vida do detalhe através da estrutura, a 

inclinação pelo belo é um devaneio vazio (Schönen Träumerei). A estrutura e o 

detalhe em última análise estão sempre carregados de história (historisch geladen). 

O objeto da crítica filosófica é mostrar que a função da forma artística é converter 

em conteúdos de verdade, de caráter filosófico, os conteúdos factuais, de caráter 

histórico, que estão na raiz de todas as obras significativas. Essa transformação do 

conteúdo factual em conteúdo de verdade faz do declínio da efetividade (den Verfall 

der Wirkung) de uma obra de arte, pela qual, década após década, seus atrativos 

iniciais vão se embotando, o ponto de partida para um renascimento, no qual toda 

beleza efêmera desaparece, e a obra se afirma enquanto ruína (BENJAMIN, 1984, p. 

204; GS I, 358). 

 

Assim, na alegoria barroca o modo através do qual a experiência histórica da eterna 

transitoriedade se inscreve tanto nos conteúdos quanto em sua técnica, configura, não em uma 

totalidade orgânica, em aparência (“Schönen Träumerei”), mas em seus dados materiais, nas 

ruínas do palco/história representando imagens, cujos conteúdos revelam o próprio 

procedimento de significação, de “instalação do saber (Ansiedlung des Wissens)”, que Walter 
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 Jeanne Marie Gagnebin enfatiza a passagem que tal referência representa no interior do pensamento 

benjaminiano, limiar entre crítica e materialismo (GAGNEBIN, 2011, p. 143). 
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Benjamin atribui à crítica da forma artística: a alegoria reconfigura, em seu procedimento 

imagético, um significativo saber sobre a arte, sobre a relação de dependência imanente entre 

materialidade e verdade, como discute Gatti: “ao mesmo tempo em que busca dissolver a 

aparência... ela é consciente de que a arte é impensável como abandono completo do domínio 

da aparência” (GATTI, 2009, p. 119). Ou ainda: entre conteúdos históricos e conteúdos de 

verdade, materialidade e significado, aparência e essência; entre  

verdade e beleza haveria uma relação de co-pertencimento constitutivo como entre 

essência e forma: como forma da verdade, a beleza não pode se contentar em brilhar 

e aparecer, se quiser ser fiel à sua essência, à verdade; e, reciprocamente, como 

essência da beleza, a verdade não pode ser uma abstração [...] sob pena de 

desaparecer, de perder sua Wirklichkeit (realidade efetiva) [...] (GAGNEBIN, 2006, 

p. 190).  

 

Deste modo, a possibilidade de cingir a “realidade efetiva” depende do 

reconhecimento do “declínio da efetividade” como seu processo produtivo.  

A “alegorização”, portanto, neste contexto poderia ser tratada como procedimento de 

produção de imagens textuais que, ao significarem para além da aparência e da materialidade, 

reúnem novamente materialidade e saber – “separados” pela concepção deformada da 

“imediaticidade” simbólica. O procedimento alegórico, por meio de sua arbitrariedade 

(BENJAMIN, 1984, p. 206), favorece uma temporalização das imagens para com isso restituir 

aquilo que de histórico foi banido pela arbitrariedade a-histórica do símbolo orgânico (não 

apenas romântico, mas idealista); trata-se, nas palavras de Benjamin, de reconhecer o 

histórico no “mundo da criatura, profundamente saturado de história” (BENJAMIN, 1984, p. 

206). Sob a imanência absoluta “as ações humanas foram privadas de todo valor. Algo novo 

surgiu: um mundo vazio (eine leere Welt)” (BENJAMIN, 1984, p. 162; GS I, p. 317) – um 

tempo não preenchido.  

O cenário (“Schauplatz”) desse transcorrer é a natureza do Trauerspiel, apresentada 

como história (MENKE, 2011, p. 15), como imagem da corte barroca. Alegoricamente a 

história, o teatro e a escrita imagética exibem a intenção alegórica: “a alegoria manifesta-se 

tanto no elemento linguístico como no figural e no cênico” (BENJAMIN, 1984, p. 214). 

A imagem do tempo produz uma viragem inédita da atenção dos autores do barroco ao 

“mundo das coisas”, entre a ordem trágica do destino e a escatologia da exterioridade
143

 da 

salvação. A ordem temporal destituída dos elementos de preenchimento – trágico-antigos ou 
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 Meramente opor imanência e transcendência não deve ser o procedimento adequado de análise da ideia de 

tempo desdobrada nas interpretações benjaminianas da alegoria da época do barroco. Imanência e transcendência 

se estabelecem a partir de uma tensão irresistível que extravasa no caráter de criatura, na 

valorização/desvalorização do mundo das coisas e na referência à transcendência que não seja exterior, mas 

limite, limiar. 



110 

 

cristãos escatológicos – manifestos no poder da história – e não mais do mero destino – aos 

quais os indivíduos estavam submetidos, se mostra como uma ordem temporal marcada pela 

descontinuidade, entre salvação, dissolução e plenitude.  O reconhecimento da “tragicidade” 

da história do trágico exibida pela particularidade da tragédia moderna deve aparecer no 

“duplo” desdobramento da “visão alegórica”, na repetição/transformação (MENKE, 2011, p. 

215) da tragédia e na refiguração das noções de história e natureza na figura da 

transitoriedade, na concepção de imanência. Tal refiguração não deve ser entendida como 

algo sobre a encenação teatral do Trauerspiel, mas como manifesta por meio dessa exibição, 

como referência às experiências que constituem a noção de história daquele período.  

A secularização – como tendência da experiência histórica sob a imanência absoluta – 

não se distingue dos procedimentos figurativos, de produção de abundantes e sempre-novas 

imagens, ao mesmo tempo em que, para Benjamin, se vinculam ao procedimento 

teatral/histórico, tal como era entendido: a encenação do Trauerspiel recorre aos elementos de 

simultaneidade e de abertura, como correlato da secularização como experiência histórica. 

Segue Benjamin: “[...] o procedimento mais radical de tornar o tempo presente no espaço”, 

isto é, o tema exibido no teatro é o próprio tempo; a própria experiência histórico-temporal se 

desdobra no palco através da encenação de ações simultâneas (BENJAMIN, 1984, p. 218), 

através do “ritmo intermitente de uma pausa constante, de uma súbita mudança de direção, e 

de uma nova rigidez” (BENJAMIN, 1984, p. 221), ou do próprio procedimento alegórico 

feito movimento cênico. 

Mais do que o reconhecimento do caráter alegórico da história da alegoria
144

 presente 

no Trauerspielbuch, se faz importante ressaltar neste contexto sua possibilidade de 

continuação a partir de outro cenário – o potencial da alegoria no limiar da tradição barroca. O 

programa de fragmentação das coisas como processo de exibição de seu caráter histórico, de 

seu “saber oculto”, a essência que não aparece “atrás da imagem”, mas na “própria imagem”, 

na escrita por imagens (BENJAMIN, 1984, p. 207). 
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 Max Pensky aponta de maneira significativa para a tensão – inadequadamente desdobrada em confusão – 

entre  o “objeto e a forma da crítica alegórica”, isto é, o problema de um possível subjetivismo absoluto – o que 

seria um desdobramento do “decisionismo” schmittiano do “domínio da política para o domínio da crítica 

literária” – da radicalização alegórica (metodológica) da alegoria enquanto tema do Trauerspielbuch (PENSK, 

2001, p. 110). Este tema, a saber, dos limites do alegórico, será abordado nesta Tese, na seção seguinte, pelas 

vias da reflexão em torno da tensão fidelidade/infidelidade da intenção alegórica. Identifica-se ainda, de 

passagem, a radicalização do tema do possível subjetivismo de uma visão alegórica da alegoria com a história da 

alegoria no Trauerspielbuch tomada isoladamente. Esta perspectiva ressalta a possibilidade de se pensar um 

Trauerspielbuch como “crítica alegórica da cultura” (BOLLE, 2000, p. 109) a partir do momento em que se 

reconhecem os limites entre as perspectivas alegóricas dos séculos XVI (barroca), XIX (baudelairiana) e XX 

(benjaminiana). 
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 O procedimento alegórico no cenário do Trauerspiel se caracteriza pela exibição 

linguística das imagens das ruínas sobre o cenário barroco. O desmembramento da “realidade 

viva” nos “disjecta membra da alegoria” (BENJAMIN, 1984, p. 221) corresponde ao 

procedimento alegórico como produção e figuração das ruínas não apenas como tema daquele 

teatro. Narrativamente isto significa que a unidade dos diálogos é destruída, que “cada ideia, 

por mais abstrata que seja, é comprimida numa imagem, e essa imagem é impressa numa 

palavra, por mais concreta que seja” (Cysarz). As palavras não apenas representam a 

transitoriedade na figura das ruínas, antes, são elas mesmas dispostas ruinosamente para que 

dessa forma “os pensamentos se evaporem em imagens” (BENJAMIN, 1984, p. 223) que 

remetem às novas imagens, cujo substrato sempre estará disponível: a linguagem do barroco 

“permanece presa à matéria” (BENJAMN, 1984, 223); a alegoria não está jamais para além 

do texto escrito – apesar de sempre, referir-se ao seu outro (WEIGEL, 1996). 

O materialismo da linguagem barroca – os elos em ideia-imagem-palavra – significa, 

justamente, sua maior liberdade; escravizando as coisas “nos amplexos da significação 

(exzentrischen Verschränkungen der Bedeutung)” (BENJAMIN, 1984, p. 224; GS I, p. 378) a 

alegoria liberta, em favor do significado – de qualquer um – as coisas de qualquer 

“imediaticidade”. O limiar, as passagens pelo circuito ideia-imagem-escrita revelam que a 

“essência”, a “verdade”, pertencem de algum modo a nada além da materialidade da 

linguagem. Para Kátia Muricy, a “essência aparece nua em sua materialidade escrita” 

(MURICY, 1998, p. 174); justamente como forma de se fazer justiça ao seu invólucro, a sua 

materialidade. Nas palavras de Benjamin: 

nos anagramas, nas expressões onomatopaicas e em outros artifícios verbais 

(Sprachkunststücken anderer Art stolziert das Wort), a palavra, a sílaba e o som, 

emancipados de qualquer contexto significativo tradicional, desfilam como coisas, 

livremente exploráveis pela intenção alegórica. A linguagem do barroco sempre foi 

sacudida por rebeliões, promovidas por seus elementos significativos (BENJAMIN, 

1984, p. 229; GS I, p. 381). 

 

 As “rebeliões” linguísticas do barroco libertam as palavras, como as coisas, por vias 

de sua exploração. Assim como as ruínas dispersas, disjecta membra no palco barroco, as 

palavras que as representam, dispersadas pelo procedimento alegórico, peregrinam em favor 

de sua satisfação: “essa riqueza pode ser desproporcional ao poder exercido pela natureza, 

mas a volúpia com que a significação reina, como um negro sultão no harém das coisas, 

exprime de forma incomparável aquela natureza” (BENJAMIN, 1984, p. 206).  

A natureza a qual a alegoria faz frente, a natureza da qual a alegoria mimetiza seu 

procedimento, é a natureza devastadora da imanência absoluta, da concepção de história como 
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imobilização da eterna transitoriedade das coisas, para Benjamin a “alegoria se instala mais 

duravelmente onde o efêmero e o eterno coexistem mais intimamente (Die Allegorie ist  am 

bleibendsten dort angesiedelt, wo Vergänglichkeit und Ewigkeit am nächsten 

zusammenstossen)” (BENJAMIN, 1984, p. 247; GS I, p. 397), isto é, na figura da natureza-

história. Apenas após circunscrever o limiar da transitoriedade eterna (Ewigkeit-

Vergänglichkeit) na figura de sua natureza, os limites dialéticos da natureza e da alegoria 

podem ser exibidos. Tais limites se apresentam em primeiro lugar do ponto de vista da 

imanência (seção anterior) e, posteriormente como limite da técnica alegórica – tema da 

última seção. 

 

2.3 Melancolia entre conteúdo e forma, imagem e “visão de mundo” 

 

O tema da alegoria no Trauerspielbuch, como mencionado na seção anterior, se 

associa tanto à “história da alegoria” quanto à perspectiva alegórica que esta abre, temas das 

duas seções anteriores. Reconhece-se que a “reabilitação” benjaminiana da alegoria visou 

ultrapassar criticamente as concepções do alegórico no período do Trauerspiel. Um dos 

aspectos desta superação é a ênfase não tanto nos conteúdos revelados pela experiência 

alegórica, mas na “forma” do mundo que se abre ao alegórico.  

Deste modo, esta seção terá como senda aos extremos do alegórico, as relações entre o 

tema da melancolia e as tensões do saber alegórico no contexto do drama barroco alemão. 

Primeiro se apresentarão alguns aspectos do tema da melancolia presentes no 

Trauerspielbuch, para então encaminhar as discussões finais acerca da concepção de história 

ensaiada em seu termo.  

O tema desta breve seção será dessa forma uma discussão do limiar dos temas do 

Trauerspielbuch no contexto da origem do pensamento tardio de Walter Benjamin. Ao levar o 

tema às suas radicais aporias, o filósofo visa estabelecer as possibilidades críticas do teatro 

alemão daquele período. Os temas da melancolia e da alegoria formam o limiar através do 

qual os extremos do Trauerspielbuch, suas noções de história (imanência/natureza-história) e 

técnica (significação) configuram a noção de natureza presente nesta obra. 

As duas partes de Origem do drama barroco alemão são encerradas após breves 

discussões acerca da melancolia (cf. Apêndice I), isto é, os encaminhamentos finais de cada 

uma das partes do Trauerspielbuch são de certa forma preparados por considerações sobre a 

melancolia. A primeira parte, que se ocupa da relação entre Trauerspiel e tragédia, estabelece 

em seu termo uma apresentação da melancolia, menos como um afeto em si – a despeito do 
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desvio na história de sua recuperação pelo barroco, pelas vias do cristianismo e do 

renascimento, se concentrar na história desse afeto (BENJAMIN, 1984, p. 165-175) – mas, 

como modo de enfatizar sua visão sobre o mundo, mais precisamente como apresentação da 

condição do mundo para o qual o melancólico dirige o olhar. Walter Benjamin se mostra 

assim pouco preocupado, em sua explicitação das “leis do drama barroco”, com a “afetividade 

do poeta ou do público” (BENJAMIN, 1984, p. 163). As discussões benjaminianas do luto e 

da melancolia visam resgatar os nexos inerentes ao objeto da contemplação melancólica. 

 Para Benjamin, trata-se de valorizar, portanto, a noção de que a melancolia evidencia 

uma “constituição objetiva do mundo” (BENJAMIN, 1984, p. 163) – isto, em termos do 

caráter histórico do Trauerspiel – ou melhor, o aspecto histórico do mundo que “se abre” ao 

olhar do melancólico. O fundamental de tal leitura, através da multifacetada análise, reside na 

tentativa de apresentar aspectos daquela constituição objetiva. Tal “constituição objetiva do 

mundo”, o “nexo interno” vinculado “à plenitude de um objeto” (BENJAMIN, 1984, p. 163), 

abre-se como uma brecha, uma visada específica ao mundo que o revela em seu aspecto 

autêntico; de fato, uma visibilidade temporária e específica, como ainda se mostrará. Dessa 

forma, o mundo que se abre ao olhar do alegorista melancólico é o mundo desencantando das 

próprias coisas e que, justamente por isso, se torna terrivelmente encantador, como uma 

vertigem que assim que experienciada fora recusada, de certa forma, pelos dramaturgos do 

Trauerspiel. 

Uma das principais referências às discussões acerca do tema da melancolia em Walter 

Benjamin é a figura da melancolia alada, a Melancolia I (gravura de 1514) de Albert Dürer. A 

Melancolia I representa o “papel central” na associação entre “contemplação alegórica” e o 

“conhecimento da melancolia”, na “tensão criada entre gravidade e espiritualidade” no 

Trauerspielbuch (WEIGEL, 2013, p. 211). Além de assinalar a “relevância das artes visuais” 

para o pensamento de Benjamin, Sigrid Weigel chama a atenção para a importância que a 

gravura de Dürer assumiu para Benjamin desde muito cedo, ao lado da já reconhecida 

influência do Angelus Novus (WEIGEL, 2013, p. 210).  

Walter Benjamin dedica deste modo algumas páginas do Trauerspielbuch à 

“melancolia alada de Dürer” (BENJAMIN, 1984, p. 180), páginas nas quais, além da 

discussão de aspectos místicos e esotéricos da “história” da melancolia, da tradição antiga à 

medieval, se analisam alguns símbolos presentes na célebre gravura de Dürer, como 
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elementos associados à noção de melancolia dos Trauerspiele
145

. Tema de múltiplas e 

diversificadas interpretações (LAGES, 2002, p. 42), a gravura de Dürer, além de apresentar 

uma figura alada, exibe diversos instrumentos de geometria e ferramentas construção 

(BOLLE, 1993, p. 112), além de múltiplos símbolos místicos-herméticos, além do “cão”, da 

esfera e da pedra – temas mais específicos da análise benjaminiana da gravura (BENJAMIN, 

1984, p. 174-175), como representações do humor melancólico a partir de sua “história” 

antigo-medieval, e como alegoria da reflexão. Outros aspectos relevantes de Melancolia I é 

tanto a técnica utilizada, a gravura, potencialmente reproduzível (LAGES, 2002, p. 45), 

associada assim ao contexto do surgimento da imprensa (BOLLE, 1993, p. 114), quanto à 

associação da gravura a escrita, como suporte e forma do saber (LAGES, 2002, p. 48); tais 

aspectos fazem assim referência tanto ao contexto da subjetividade moderna representada – 

autorreflexão, atenção aos aspectos materiais, mas também aos símbolos e segredos da 

natureza – quanto às discussões do humor melancólico elaboradas por Benjamin no 

Trauerspielbuch. 

Associada também à melancolia alada de Dürer aparece outra figura, menos explícita 

em Origem do drama barroco, que tem uma atenção especial da recepção. Trata-se da 

representação da figura como “meditativo (Grübler)” (BENJAMIN, 1984, p. 198; GS I, 352), 

que aparece como representação do “sábio melancólico do barroco” (GAGNEBIN, 1999, p. 

39). Gagnebin ainda chama a atenção para a “proximidade do verbo grübeln com graben’, 

‘cavar, e Grab, ‘túmulo” (GAGNEBIN, 1999, p. 39), o que associaria à figura do meditativo 

ao “abismo” de sua reflexão, bem como a imagem do túmulo e da morte, como motivos 

recorrentes da visão de mundo do barroco (GAGNEBIN, 1999).  

Tanto a Melancolia I de Dürer quanto a referência ao “meditativo” apresentam, como 

mencionado, características da modernidade em constituição no período do barroco. A 

gravura de Dürer, por seu “caráter enigmático, hermético, que provoca uma multiplicação de 

interpretações, muitas vezes conflitantes entre si”, apresenta um “índice evidente da 

modernidade” (LAGES, 2002, p. 44); com a qual a gravura dialoga o aspecto profundamente 

vinculado à profusão das possibilidades de significados como elementos constituidor daquela 

visão de mundo, tal como representado pela figura do alegorista. Também para Willi Bolle a 

Melancolia I representa aspectos do “tempo novo que haveria de revolucionar os rumos da 
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 Estão entre as obras discutidas por Benjamin nas seções dedicadas Melancolia I as clássicas interpretações da 

gravura, elaboradas por Erwin Panofsky e Fritz Salx, que também ao lado de Raymond  Klibansky 

(especialmente a obra Saturno e a melancolia) que contribuíram decisivamente para o reconhecimento da 

enigmática gravura de Dürer como símbolo da condição moderna, sob o signo da melancolia (ALCIDES, 2001, 

p. 133s).  
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humanidade” (BOLLE, 1993, p. 112). A Melancolia I se refere à condição dos indivíduos, do 

mundo e do saber a partir de sua irreversível inscrição em uma nova ordem temporal. O 

meditativo, por sua vez, “cava o túmulo” da identidade do “sujeito clássico”, da “estabilidade 

do objeto” e do “processo mesmo da significação” (GAGNEBIN, 1999, p. 39), marcando 

tanto o sujeito e o objeto, quanto o próprio processo de significação com o sinal da 

instabilidade, típico da experiência temporal moderna. 

Assim a melancolia, já neste primeiro momento (encerramento da primeira parte de 

Origem do drama barroco alemão), aparece como radicalização do luto, como condição 

patológica, caracterizado por uma “despersonalização” na qual as coisas, destituídas de uma 

“relação natural e criadora”, isto é, as coisas sob o poder da natureza-história, por mais 

insignificantes que sejam aparecem “como cifras de uma sabedoria misteriosa” (BENJAMIN, 

1984, p. 164), como autêntica matéria para o alegorista. Tanto aquela despersonalização do 

sujeito paralela quanto à sobrevalorização do significado das coisas são características, para 

Benjamin, da concepção de mundo engendrada naquele período, diferenciada pelo 

reconhecimento da “miséria da criatura” perante a história dotada de sua irresistível 

transitoriedade. 

A segunda parte do Trauerspielbuch, por sua vez, se encerra com uma reflexão sobre o 

tema do luto – contraparte do Trauerspiel enquanto encenação do caráter de “jogo” no cenário 

do mundo (BENJAMIN, 1984, p. 164). Na segunda parte de Origem do drama barroco 

alemão – que discute a relação entre drama barroco e alegoria – o tema do luto introduz a 

noção de “limite” da forma alegórica. O luto, igualmente, também aparece no contexto de um 

desvio acerca do caráter “satânico” do saber ao qual o alegórico se volta (BENJAMIN, 1984, 

p. 249-253). Se as coisas desveladas pelo luto revelam sua objetividade, associada pelo 

melancólico ao saber do “abismo do mal”, o limiar da intenção alegórica se encerra na aporia 

entre a traição do mundo ou/e seu desencantamento, a revelação de sua mudez. Assim 

também nesta segunda abordagem do tema do luto, a discussão se desdobra mais sobre os 

limites da forma alegórica do que sobre seus conteúdos.   

Nos dois momentos mais pontuais, nos quais os temas do luto e da melancolia são 

colocados por W. Benjamin no Trauerspielbuch, os dois temas aparecem associados. No 

primeiro momento – nas últimas seções da primeira parte do livro – Benjamin reconstrói a 

história da melancolia no contexto das doutrinas místicas, desde a antiguidade tardia até pelo 

menos o início da modernidade. No segundo momento, o tema do luto é introduzido pelo 

assunto das relações entre alegoria e culpa na figura dos saberes proibidos/ilusórios advindos 
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da imersão alegórica. Em ambos os momentos, como mencionado, tais considerações revelam 

mais sobre a especificidade do mundo e do saber deste mundo, característicos do barroco 

alemão, no qual o tópico destes afetos aparece. Trata-se de identificar as características do 

mundo que se abre ao melancólico, bem como a natureza e o limite do saber sobre ele 

produzido. Walter Benjamin se ocupa assim do tema do luto não apenas para apresentar as 

características fundamentais do teatro do barroco alemão, mas também para exibir nas 

particularidades dos elementos deste teatro, na figura de seus extremos, a sua “ideia”. 

As reflexões benjaminianas no Trauerspielbuch não foram as únicas de seu tempo 

sobre o tema da melancolia. Talvez um dos textos mais conhecidos acerca do tema seja o 

ensaio de Sigmund Freud, Luto e Melancolia (FREUD, 2010, p. 170), redigido em 1915 e 

publicado em 1917, de redação contemporânea, mas publicado uma década antes da obra de 

Benjamin. Apesar de figurar como desvio, a menção a este texto se faz necessária por dois 

aspectos.  

Ao passo que se reconhece as semelhanças entre os estados do luto e da melancolia, 

Freud abre seu texto diferenciando a “natureza da melancolia” do “afeto normal do luto” 

(FREUD, 2010, p. 171). Assim, como menciona Olgária Matos, por exemplo, é possível 

apresentar importantes diferenças entre as concepções de luto e de melancolia de Freud e 

Benjamin (MATOS, 1999, p. 25). No contexto da abordagem desta seção se reconhece que a 

leitura de Luto e Melancolia enfatiza dois aspectos da leitura freudiana que podem 

iluminar
146

, ou pelo menos introduzir, a concepção benjaminiana do luto/melancolia no 

contexto do Trauerspielbuch tal como aqui apresentada.  

A diferenciação entre as perspectivas, como acertadamente apresentadas por Olgária 

Matos (MATOS, 1999, p. 25s), não perde sua importância. O viés aqui adotado visa tão 

somente pela ênfase no caráter de irresolução do tema da melancolia em Benjamin, propor 

uma leitura que encaminhe aos seus limites
147

, enquanto Freud se preocupa justamente em 

primeiro demonstrar as diferenças entre o afeto ocasional e temporário, o luto, e o sentimento 

da perda que permanece, melancolia, para dessa forma indicar, clinicamente, a possibilidade 

de resolução deste último (LAGES, 2002, p. 59). 

                                                 
146

 As divergências entre as perspectivas freudianas e de Benjamin que se apresentam como nuances no contexto 

do tema da melancolia se radicalizam profundamente sob a perspectiva de Passagens. Não se mostra relevante 

na interpretação proposta por essa seção uma clivagem das perspectivas. Os aspectos da teoria freudiana 

destacados figuram como adequados condutores da discussão acerca da melancolia benjaminiana tal como 

aparece nesta seção. 
147

 Estabelece-se também neste contexto a diferença fundamental da natureza dos textos de Freud e W. 

Benjamin, posto que o interesse fundamental de Freud ao discutir a melancolia seja a constituição de estratégias 

para sua resolução. 
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Para Freud, o estado do luto caracterizado por uma “reação à perda”, de caráter 

“normal”, encontraria sua radicalização (anormal) na melancolia. A melancolia, por sua vez, 

que tem como elementos particulares um ataque à autoestima (FREUD, 2010, p. 173), 

desdobrado no que Freud chama de “perda do eu” (FREUD, 2010, p. 178), pelo sentimento de 

uma perda “desconhecida” (FREUD, 2010, p. 175). Enquanto o afeto do luto aparece para 

Freud como reação adequada à perda de um objeto determinado, a melancolia, no processo 

psíquico de “identificação do Eu com o objeto abandonado” (FREUD, 2010, p. 181), se 

caracteriza por um processo que ao invés de substituir gradualmente o objeto perdido, o 

incorpora ao Eu, o que representaria uma ruptura, com o aspecto de “revolta” (FREUD, 2010, 

p. 180) contra a perda e, consequentemente, contra o Eu e o objeto a esse identificado. 

Como mencionado, em alguns aspectos significativos as considerações de Freud e 

Benjamin acerca da melancolia podem se aproximar. Um dos mais explícitos é a associação 

da figura do melancólico ao mais conhecido personagem shakespeariano.  

Benjamin atribui ao Hamlet um lugar privilegiado, ambíguo, entre os “traços da 

contemplação lacrimosa” e “o reflexo de uma luz distante, cintilando no mais fundo da auto-

absorção” (BENJAMIN, 1984, p. 179), isto é, entre a sombria concepção de mundo do 

Trauerspiel e uma possível resolução. O caráter típico da melancolia hamletiana residiria 

assim para Benjamin no aspecto limiar de sua posição entre a “rigidez barroca do 

melancólico” e os traços da salvação “em cujo regaço suas tristes imagens passam a viver 

uma existência bem aventurada” (BENJAMIN, 1984, p. 180). Ao termo da primeira parte do 

Trauerspielbuch Walter Benjamin ainda não reconhece, significativamente, ao drama alemão 

a dissolução e o confronto da melancolia “consigo mesma”, ilustrado na figura de Hamlet; nas 

palavras de Benjamin “o drama alemão não soube adquirir uma verdadeira alma, nem 

despertar em seu interior a clara luz da auto-compreensão” (BENJAMIN, 1984, p. 180). Nos 

desdobramentos da reflexão benjaminiana restaria ainda à segunda parte de seu livro, 

dedicada ao elemento estruturante do drama barroco alemão, que possibilitará ao crítico 

alemão perscrutar seus limites. Freud, não comprometido com o viés histórico-esotérico da 

obra benjaminiana (ROUANET, 1981, p. 40) – pelo menos no texto aqui discutido – indica 

uma senda à travessia da segunda metade do Trauerspielbuch na figura de uma 

correspondência, de uma fugaz iluminação.  

A particularidade do melancólico, sua ambiguidade – que retornará ao fim da segunda 

parte de Origem do drama barroco alemão, parte esta dedicada à estrutura alegórica do drama 

– é insinuada no texto freudiano também se utilizando da figura de Hamlet. Para o pai da 
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psicanálise, “quando em exacerbada autocrítica” o melancólico “pinta a si mesmo como uma 

pessoa mesquinha, egoísta, insincera [...] pode ocorrer [...] que [o melancólico] tenha se 

aproximado bastante do autoconhecimento” (FREUD, 2010, p. 176). O melancólico 

freudiano, mesmo que reconhecidamente “doente” poderia atingir um grau elevado de saber 

sobre si, tal como “o príncipe Hamlet” (FREUD, 2010, p. 177). O aspecto deste saber é um 

dos elementos que podem iluminar a concepção de melancolia do Trauerspielbuch. 

Neste contexto, é importante ainda ressaltar que Freud mostra desinteresse na 

confirmação, por assim dizer, do saber do melancólico. Para o médico austríaco “não é 

essencial, portanto, saber se o melancólico está correto... A questão é, isto sim, que ele 

descreve corretamente sua situação psicológica” (FREUD, 2010, p. 177-178). Sérgio Paulo 

Rouanet, em sua leitura do texto, afirma que não se trata apenas de desinteresse, mas mesmo 

do reconhecimento, por parte de Freud, de que a melancolia não poderia levar a qualquer tipo 

de saber (ROUANET, 1981, p. 42). Já Susana Kampff Lages menciona, a partir de Giorgio 

Agamben, que mesmo demonstrando um exclusivo interesse clínico, “imanente/sincrônico” 

pela melancolia, Freud não de desprende completamente da tradição dos estudos sobre a 

melancolia (LAGES, 2002, p. 59), tanto ao mencionar o tema da acedia – presente nas 

descrições medievais do afeto – quanto ao associar a melancolia ao personagem 

shakespeariano. No quadro de nossa interpretação se entende que Walter Benjamin não se 

mostrava significativamente preocupado com a veracidade/adequação do saber do 

melancólico, e até talvez ao contrário, buscaria no limite deste saber – ilustrado pela figura da 

tensão entre salvação e danação –, o instante de indiferença dessa intenção, pouco antes de ela 

deixar as coisas. O panorama que se abre neste instante, no instante que precede a 

imobilização da “vertigem”, a extinção do olhar do melancólico representa o esboço de uma 

forma, mais do que seus conteúdos – dos conteúdos da ruminação melancólica – que reside no 

centro mesmo da concepção de história de Walter Benjamin. 

Ainda seguindo Freud, vale relembrar que a melancolia também se caracteriza por 

uma “identificação do Eu com o objeto abandonado” (FREUD, 2010, p. 181), o que 

caracterizaria o afeto da melancolia pelo que Freud chama de “conflito da ambivalência” na 

relação entre o Eu e seu objeto. No processo de reorganização da economia psíquica perante a 

perda – processos que para Freud aparecem como “normais” no luto e como “anormais” na 

melancolia – um de seus momentos se caracteriza pela ambiguidade, por um “conflito no Eu” 

estabelecido na “região dos traços mnemônicos das coisas” (FREUD, 2010 p. 191), isto é, na 

estrutura inconsciente individual. Trata-se da associação psíquica entre o Eu e o objeto 
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perdido, alvo de queixas. Este conflito inconsciente se dá na tensão amor/ódio nas estruturas 

sobrepostas do Eu/objeto. 

Tanto a menção ao saber/lucidez hamletiana quanto o aspecto de ambiguidade e 

associação (amor/ódio, Eu/objeto) são altamente significativos para a leitura do texto de 

Benjamin, apesar das significativas diferenças
148

 entre as abordagens e os objetivos do texto 

de Sigmund Freud. Pode-se introduzir a história benjaminiana da melancolia pelos dois 

aspectos mencionados no texto freudiano e, através deste desvio, já indicar a senda para o 

limite do “saber” do melancólico. 

A luz que cintila para Hamlet ao fundo da “escuridão”, da “rigidez” do mundo barroco 

ainda (naquele momento do Trauerspielbuch) não é apresentada por Benjamin como cotejada 

pelos dramaturgos alemães. O Trauerspiel se enreda na repetição da ambivalência
149

, este 

“dualismo intenso e fundamental” que determina o humor melancólico (BENJAMIN, 1984, p. 

173);  que na estrutura de seu conflito se trai de certa forma pelas coisas – como menciona 

Benjamin “o conceito subjacente a este comportamento só pode se realizar-se adequadamente 

no contexto dessa fidelidade sem esperança à vida das criaturas e às leis de sua existência 

culpada” (BENJAMIN, 1984, p. 178) – da mesma forma que as coisas são traídas pelos saber 

– “a melancolia trai o mundo pelo saber” (BENJAMIN, 1984, p. 179) – até que, na repetição 

da traição, só reste uma específica (in)fidelidade como limite.  

É importante frisar aqui que, como bem observado por Susana Lages, não se trata de 

um processo sequencial/causal, um circuito do tipo amor-ódio, idealização-depreciação, 

fidelidade-infidelidade, mas sim de uma ambivalência inerente ao afeto (e ao mundo que lhe 

abre), pois “se a melancolia põe em cena alguma duplicidade ou contradição, esta só pode ser 

compreendida no momento em que é colocada diante de um pano de fundo de uma origem 

que é simultaneamente ‘ponto de originário e ponto de chegada’, isto é, ao mesmo tempo 

criadora e destruidora” (LAGES, 2002, p. 62). A associação pelo sujeito melancólico do 

objeto perdido, “investido” de amor e ódio, torna a relação entre Eu, objeto e saber altamente 

ambivalentes no instante mesmo em que se dá tal associação. 

                                                 
148

 Outra diferença, apontada por Sérgio Paulo Rouanet, entre as concepções freudianas e de Walter Benjamin do 

tema da melancolia é o caráter dialógico, “intersubjetivo” dos saberes atribuídos na psicanálise em contrapartida 

ao aspecto “monológico” da significação alegórica, bem como a solidão do melancólico, que rumina 

solitariamente diante das coisas (ROUANET, 1982, p. 39). É interessante notar de passagem que tal aspecto 

monológico/solitário do “saber inconsciente” na obra tardia de Benjamin desaparecerá, mas não em favor de 

uma instância dialógica/intersubjetiva, e sim em direção aos aspectos coletivos daquele saber. 
149

 A ambiguidade é um aspecto característico das personagens, dos temas e dos autores do Trauerspiel, tal como 

apresentados por Benjamin: desde suas personagens típicas, como o príncipe e o cortesão (CANTINHO, 2002, p. 

91), passando pelos seus temas, entre as determinações de sua visão de mundo e a abertura oferecida por este 

mesmo mundo, entre tantos outros exemplos. 
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De uma incondicional fidelidade às coisas (ROUANET, 1981, p. 40), passando pela 

simultânea satisfação e depreciação “sádica” de seu objeto, o olhar do melancólico “trai o 

mundo pelo saber”, da mesma forma que “acaba sendo traído por seu objeto” (ROUANET, 

1981, p. 41). Um elemento por certo percorre estas três esferas – do Eu, do objeto e do saber: 

a experiência da culpa. Ainda de acordo com a leitura clássica de Rouanet, o melancólico se 

sente culpado “por ter odiado o objeto morto” – o aspecto da “revolta”, contra o Eu/objeto 

associados, mencionado acima – ao mesmo tempo em que “introjeta no objeto um culpado” 

(ROUANET, 1981, p. 41). Confirma-se assim que para Benjamin existe uma perspectiva de 

co-pertencimento entre as representações do Trauerspiel, as experiências históricas do 

período do barroco e a concepção de mundo que se abre nesta forma artística. Para Benjamin 

o luto se inscreve na estrutura da culpa, que se manifesta como “imanente” tanto ao 

“contemplativo alegórico” quanto “aos próprios objetos de sua contemplação” (BENJAMIN, 

1984, p. 247). 

Walter Benjamin enfatiza, no interior de sua história do tema
150

 da melancolia, a 

noção de que mais do que um afeto – ou do artista ou do público (BENJAMIN, 1984, p. 163) 

– a noção de luto se apresenta como determinado estado de espírito dado a conhecer mais a 

partir do mundo para o qual se volta, para a estrutura do objeto que é o tema de sua 

intenção
151

. O mundo aberto ao olhar do melancólico é aquele submetido à estrutura da 

Naturgeschichte, na qual a noção de permanente transitoriedade inscreve a ambiguidade da 

historicidade essencial: tudo se transforma, e esta é a essência, o destino secularizado de todas 

as coisas sob a concepção de natureza-história. 

De tal modo, Benjamin se interessa mais pelo “mundo que se abre ao olhar do 

melancólico”, para o estatuto do objeto da “meditação” do enlutado do que para as 

especificidades desta intenção
152

. Trata-se de compreender o significado deste “mundo vazio” 

(entleerte Welt), do “campo de ruínas” (Trümmerfeld) (BENJAMIN, 1984, p. 162; GS I, p. 

318) a partir da intenção que se volta a ele. Explicitamente Walter Benjamin traça os 

elementos do cenário da intenção alegórica, pois a “visão melancólica” “precede a técnica 

                                                 
150

 A contextualização histórica do tema da melancolia, em uma “história de dois milênios” (BENJAMIN, 1984, 

p. 165), explicitamente uma das partes constitutivas da ideia do Trauerspiel, remonta desde sua interpretação 

médico-fisiológica no período medieval (BENJAMIN, 1984, p. 168-169) bem como suas associações 

astrológicas e místicas, recuperadas pelo renascimento (BENJAMIN, 1984, p. 172-174) até as interpretações da 

Melancolia I, de Dürer (BENJAMIN, 1984, p. 174-176). 
151

 Pode-se também ressaltar que esta ênfase de Benjamin mais nas características do mundo “aberto” pelo afeto 

melancólico e menos para a caracterização desses enviesamentos das leituras que supervalorizarão o suposto 

aspecto “melancólico” da própria personalidade benjaminiana; cf. abaixo, sobre o “Benjamin cult” (cf. seção 

5.1). 
152

 O exato contrário do interesse de Freud! No contexto das Passagens Benjamin explicita isto indicado que, 

enquanto a psicanálise segue a trilha da alma, seu projeto deveria seguir a trilha das coisas. 
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alegórica” (PENSKY, 2001, p. 116). Mas da mesma forma que a operação alegórica se 

estabelece a partir do “mundo vazio” como “campo de ruínas”, o olhar melancólico que visa 

esse mundo determina a intenção alegórica em seus limites. 

 O rastro para a compreensão do aspecto desta visão de mundo e dos objetos por ele 

engendrados se estabelece, para Benjamin, no particular “ritmo” da intenção que se dirige a 

ele: uma intenção que “avança tão lenta e tão solenemente”, “dissociada do sujeito empírico”, 

marcada por uma relação de “alternância entre atração e repulsão” (BENJAMIN, 1984, p. 

163), característica do melancólico que odeia/ama o Eu/objetos associados. A manifestação da 

“complexa dinâmica de idealização e desvalorização de si e do outro” (LAGES, 2002, p. 60) 

se apresenta como um reflexo do mundo aberto/fechado à história; ou como aponta Aléxia 

Bretas no que se refere ao aspecto da burla do teatro barroco, como “interlúdio da história 

natural” (BRETAS, 2008, p. 56). O desvio da dramaturgia barroca à história (cf. primeiro 

capítulo) se depara com a prisão da história que, ao ser livre da transcendência, se encerra no 

estado de permanente abertura da Naturgeschichte. 

A intermitência da intenção melancólica sobre as coisas revelaria assim ao homem 

meditativo o “abismo sem fundo” (BENJAMIN, 1984, p. 165), o mundo destituído de 

significado, mas que, exatamente por isso, se torna alvo do mais profundo interesse. O “livro 

da natureza”, em sua profusão de “coisas escritas” (BENJAMIN, 1984, p. 164) se torna para o 

melancólico a imagem de um mundo aberto aos novos significados mais ou menos 

disponíveis à paixão melancólica; significados passíveis de serem lidos/atribuídos, dada a 

instabilidade do suporte – a noção da experiência do tempo como catastrófica. Por isso a 

melancolia e o luto não podem ser compreendidos apenas como produtos das experiências 

daquela época
153

, mas também como produtores desta visão de mundo: o Trauerspiel se 

constituiu não tanto como “peças que provocam o luto, como peças as quais o luto encontra 

sua satisfação”, mas como “peças para enlutados (Spiel vor Traurigen)” (BENJAMIN, 1984, 

p. 142; GS I, p. 298). Os dramas do período barroco alemão ofereceriam um substrato 

moldado a partir das experiências daquele período, como matéria propícia aos enlutados, 

como uma representação da desagregação radical experienciada naquele período e ao mesmo 

tempo como possibilidade de se operar no interior deste cenário. 

                                                 
153

 Mesmo não sendo o viés adotado aqui, é importante reconhecer que do ponto de vista sociopolítico o 

Trauerspiel cumpriu importante papel, discutido por Willi Bolle (BOLLE, 2000, p. 116s), notadamente como 

“expressão de um pessimismo oficial” enquanto instrumento de “legitimação do Absolutismo” (BOLLE, 2000, 

p. 117). Significativo ainda na leitura de Bolle é a elaboração da importante relação entre os temas e discussões 

do Trauerspielbuch e o contexto de sua redação (BOLLE, 2000, p. 120s). 
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O enlutado sob o mundo esvaziado em ruínas possui um olhar típico. Este olhar sobre 

as ruínas é o olhar promovido pela meditação, apresentado por Benjamin como chave para 

compreensão da intenção alegórica na medida em que reúne elementos antigos e do 

cristianismo: no conflito do cristianismo com a antiguidade, a extinção se torna no 

procedimento alegórico exatamente sua salvação: “a visão da transitoriedade das coisas e a 

preocupação em salvá-las para a eternidade estão entre os temas mais fortes da alegoria” 

(BENJAMIN, 1984, p. 246). 

O olhar do melancólico aparece assim como fundamento da imersão alegórica no 

mundo, da elaboração do luto sobre as coisas destituídas de uma ordem superior – ou para as 

quais tal ordem se estabelecia enquanto interditada. As coisas dispersas sob a descontinuidade 

temporal aparecem como cifras, caracteres do livro do mundo. Na imagem do livro da 

natureza, os objetos parecem dispersos, oferecidos à leitura do meditativo que se aprofunda 

neles (BENJAMIN, 1984, p. 164). Se a natureza-história era representada no Trauerspiel 

como processo permanente da queda, o saber sobre esse mundo passa a ser entendido como 

constante e radical imersão nesse mundo-abismo: “toda sabedoria do melancólico vem do 

abismo; ela deriva da imersão na vida das coisas criadas.” (BENJAMIN, 1984, p. 175). 

Esboça-se assim, na particular tendência em dirigir o olhar às coisas, um peculiar, em sua 

ambivalência e radicalidade, materialismo. 

Nas peças do Trauerspiel, suas figuras emblemáticas são recobertas pela imagem da 

melancolia: o príncipe e o cortesão são afetados pela melancolia (CANTINHO, 2002, p. 90), 

embora em aspectos diferentes. A melancolia do príncipe e do cortesão são traços da 

melancolia original, do dramaturgo que produz para satisfazer seu luto e de sua época 

(BENJAMIN, 1984, p. 142). 

 A figura do príncipe-soberano é apresentada por Benjamin como “paradigma do 

melancólico” (BENJAMIN, 1984, p. 165), no qual a indecisão aparece como radicalização da 

melancolia; no estado da acedia: “o tirano é destruído pela inércia do coração” (BENJAMIN, 

1984, p. 178). A indecisão do Príncipe remonta a “fragilidade da criatura” (BENJAMIN, 

1984, p. 165) que ele encarna. Tal fragilidade, para Benjamin, se manifesta externa e 

internamente na figura do soberano (BENJAMIN, 1984, p. 167): tanto suas ações vacilantes, 

sua indecisão e sua inabilidade perante os acontecimentos históricos produzidos por ele, mas 

também aos quais estava submetido quanto sua condição corporal, se manifestam no drama 

barroco como imersas no radical sentimento do luto, a acedia que isola, imobiliza e silencia 

aquele que justamente deveria ser o primeiro a agir. 
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A figura do cortesão também representa em alto grau uma imersão no universo do 

luto. Operador por excelência da corte, figura que “por seus hediondos excessos [...] é, não 

raro, associada à do demônio” (BRETAS, 2008, p. 56), como conhecedora de meandros e da 

textura (cf. acima), a personagem do cortesão representa para Benjamin o “comportamento 

inescrupuloso”, que “revela em parte um maquiavelismo consciente, mas em parte uma 

vulnerabilidade desesperada e lamentável a uma ordem de constelações calamitosas”, isto é, a 

própria corte como miniatura da condição histórica “tida por impenetrável, e que assume um 

caráter totalmente reificado” (BENJAMIN, 1984, p. 178). Conhecedor e operador dos 

aspectos mais sutis das tramas cortesãs, o conspirador se vê ele mesmo enredado na estrutura 

– muitas vezes por ele produzida – objetivada da corte/história que lhe sobrevém. 

 Destas e das múltiplas figuras típicas do Trauerspiel emerge não apenas sua 

caracterização, mas também os aspectos do mundo por elas engendrados. Diante destes 

aspectos, como se verá na seção seguinte, o alegorista alegórico do barroco recuou; mas 

justamente dessa recusa, emerge a noção de história que opera na obra tardia de Walter 

Benjamin. 

2.4 “Infidelidade” do alegorista e limiar: materialismo benjaminiano 

 

A noção benjaminiana de alegoria, assim como a ideia de natureza, se desdobra de 

maneira fundamental em sua obra tardia. Nesta seção serão apresentadas algumas 

perspectivas acerca da origem da concepção de um peculiar materialismo implícitas no 

Trauerspielbuch, decorrentes daquela relação entre tempo e saber, figuradas pelas ideias de 

imanência e alegoria.  

Entende-se aqui por materialismo benjaminiano a concepção de história de Walter 

Benjamin especialmente em seu aspecto metodológico, conforme será discutido nas partes 

subsequentes deste trabalho. Por enquanto, se faz necessário ressaltar que esta concepção de 

história, que possui seus fundamentos e mesmo sua origem filosófica nas análises 

empreendidas por Benjamin no Trauerspielbuch depende significativamente das relações 

estabelecidas entre história e natureza, desenvolvidas neste trabalho até agora. A proposta de 

leitura desta seção, que encerra a primeira parte deste trabalho, se estabelece enquanto 

interpretação dos limites da técnica alegórica, tal como apresentadas por Benjamin em 

Origem do drama barroco alemão e discutido na seção precedente.  

Propõe-se, desse modo, reconhecer que a estrutura mesma da concepção de história da 

obra tardia de Walter Benjamin, a lógica atribuída pelo filósofo alemão à história, foi ensaiada 
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naquilo que se apresenta como limites da alegoria barroca, na figura da infidelidade dos 

dramaturgos do Trauerspiel. Entende-se assim que onde a intenção do alegorista-dramaturgo 

do Trauerspiel recua, desvia em direção à sua realização, ao limiar de suas aporias, se origina 

a radical concepção de materialidade e historicidade presente na obra tardia de Walter 

Benjamin, notadamente de Passagens. 

Os arquétipos do alegorista nas figuras do príncipe e do cortesão revelam o primeiro 

nível dos limites do alegórico, de sua infidelidade. Diante do mundo da imanência, destituído 

de qualquer ordem senão do permanente declínio de tudo, este mundo como prisão se torna 

sinal de inebriante e vertiginosa liberdade. A estrutura da natureza-história que enreda, tanto o 

mundo/cenário quanto as personagens/dramaturgos do teatro do barroco alemão, revela a 

ilusão da liberdade como aspecto de sua ambiguidade. 

 A concepção benjaminiana de Naturgeschichte pode ser entendida assim como mais 

do que determinação que encerra, mas também como restauração que abre – de um tempo do 

qual não se escapa, de coisas que seus significados são permanente arrastados pela 

experiência da catástrofe/transitoriedade, onde tais significados podem ser re-atribuídos, 

permanentemente associados àquelas coisas. Sob a experiência da transição, do tempo da 

ambiguidade que se convencionou chamar de “moderno” não apenas a liberdade é uma 

clausura, mas em tal enredamento, a clausura também abre um específico céu livre.  

A figura do poeta/pensador melancólico alegorista, difusa em vários momentos das 

origens da modernidade
154

 encontra sua particular intensificação na dramaturgia do barroco 

alemão; o que tanto justifica em certa medida o interesse de Benjamin pelo tema, quanto o 

caráter incompleto, imperfeito do Trauerspiel, bem como os problemas de sua recepção, tal 

como apresentado por Benjamin em vários momentos desta obra. Ao termo de Origem do 

drama barroco alemão ensaia-se a virada da filosofia de Walter Benjamin à história enquanto 

particularidade da modernidade. 

Ao final do Trauerspielbuch Benjamin associa o afeto melancólico à intenção 

alegórica. A alegoria do teatro do barroco alemão apresenta como um de seus motivos 

fundamentais a da intenção alegórica (BENJAMIN, 1984, p. 246), em termos da feição da 

melancolia, as coisas em estado de permanente perda se tornam objetos da mais profunda 

obsessão. Associado ao seu objeto o sujeito do conhecimento alegórico frui o prazer de seu 

saber até se reconhecer tal como as coisas, perdido; perdido e o aspecto pródigo dos 

                                                 
154

 Sobre a importância do tema da melancolia nas origens da modernidade cf. Olagária Matos (MATOS, 1999, 

p. 23ss) e também J.-M. Gagnebin (GAGNEBIN, 1999, p. 48). 
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significados significam, em seu cenário silencioso, a verdade última daquelas coisas, o rumor 

de sua mudez.   

Como visto, Hamlet vislumbra a luz da salvação. Benjamin escreveu: “só numa vida 

como a desse Príncipe a melancolia pode dissolver-se, confrontando-se consigo mesma. O 

resto é silêncio” (BENJAMIN, 1984, p. 180). Mas ao contrário, melhor, de maneira 

complementar ao afirmado neste momento do Trauerspielbuch, a dramaturgia alemã do 

período barroco, embora de maneira particular, também se voltaria àquela luz. Mas antes da 

apresentação desta reviravolta nos limites do dialético, faz-se necessário realizar mais 

algumas considerações sobre o quê está para além da dissolução hamletiana da melancolia: o 

silêncio que resta. 

Tendo em sua base a dissolução, a fragmentação da experiência de transcendência, o 

luto engendra identificações de outra ordem. O olhar melancólico do alegorista do barroco, ao 

se voltar à sua condição e à condição de seu mundo, encontra os dados, os fragmentos a partir 

dos quais o processo de atribuição de significado se torna seu modo de redimir as coisas e de 

redimir a si mesmo dessa condição através de “transformações de toda espécie” (BENJAMIN, 

1984, p. 252); através das quais “a criatura muda pode ter a esperança de salvar-se” 

(BENJAMIN, 1984, p. 250), reconhecendo que este caráter de criatura muda e se alastra por 

todo universo do barroco. O alegorista que visa sua própria salvação ao salvar as coisas as 

ressignificando, trai essas coisas pelo saber por elas oferecido. Mas tal saber é o saber sobre a 

mudez, que exigirá do alegorista ser infiel mais uma vez. Seduzido e sob a embriaguez do 

saber, o alegorista confronta com a verdade das coisas, e tal verdade corresponde exatamente 

o contrário da profusão de significados que o enredou em sua tarefa. Se a condição de criatura 

culpada leva o alegorista ao refúgio do saber secreto, tal saber revela que, assim como ele, a 

natureza à qual ele fervorosamente se dedicou é culpada: “a culpa é imanente tanto ao 

contemplativo alegorista, que trai o mundo por causa do saber, como aos próprios objetos de 

sua contemplação” (BENJAMIN, 1984, p. 247).  

Como discutido, encontrando em seu próprio “Eu” as ruínas com que se depara no 

mundo barroco, ao dramaturgo do Trauerspiel resta o frenesi da significação, o prazer da 

profusão de significados, do saber proibido: “O que seduz, é a ilusão da liberdade, na 

investigação do proibido; a ilusão da autonomia, no ato de segregar-se da comunidade dos 

crentes; e a ilusão do infinito, no abismo vazio do Mal” (BENJAMIN, 1984, p. 253). O 

alegorista é constantemente tentado à “autoabsorção”, à dissolução, mimetizando de certa 

forma a perda internalizada em seu eu: o objeto perdido é a forma da história, mais do que 
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seu conteúdo, a forma da história como Untergang em sua estrutura de eterna e total 

transitoriedade (“ewigen und totalen Vergängnis”, nos termos do Fragmento), sob a 

modernidade nascente, ensaiada na dramaturgia do barroco alemão. Mas esse saber em seu 

extremo, que visa à redenção do mundo condenado à transitoriedade, revela sua inalienável 

verdade. 

Se por um lado, o barroco foi o cenário propício ao alegorista – sob a ambiguidade da 

representação da eterna efemeridade das coisas (BENJAMIN, 1984, p. 247) – por outro lado 

tal cenário, tal como o palco peregrino do barroco, aberto ao mundo das significações, volta a 

se apresentar, conforme é escrutinado pelo alegorista, como “paisagem petrificada”: o cenário 

que por um lado se abre como história (significável) se torna paisagem enquanto também 

natureza muda/triste (BENJAMIN, 1984, 247). A mudez da natureza, que remonta a teoria da 

linguagem de Walter Benjamin (FRAGASSO, 1993, p. 123s), revela neste contexto, o limite 

do saber dela haurido: “se a natureza é triste, essa tristeza é indício de uma carência incapaz 

de ser suprimida. A natureza pranteia [...] sua melancolia emana deste fato: é impossível 

detectar o objeto de seu pranto [...]” (LAGES, 2002, p. 152). A mudez aparece aqui como 

aspecto do saber produzido pelo alegorista que, ao atingir o limite de sua intenção, encontra 

no silêncio a familiaridade de si com o mundo. 

Ora cenário, ora paisagem, o território a partir do qual o alegorista-melancólico age e é 

determinado, que é regido por uma lei específica, apresentada pelas imagens de dualismos, 

ambiguidades e limiares, permite destacar aspectos da particular dialética benjaminiana em 

constituição.  

Se o “Eu” do melancólico, sob a intenção alegórica, se associa aos novos objetos 

ricamente significados na figura da natureza enlutada, o Eu do alegorista reconhece sua 

melancolia na natureza muda (BENJAMIN, 1984, p. 247). O dramaturgo alegorista, 

justamente aquele mais familiarizado com a profusão de significados se reconhece, assim 

como a natureza visada – e que lhe retribui o mesmo olhar –, mudo. Para além da 

“contemplação lacrimosa” (BENJAMIN, 1984, p. 179) do mundo rígido e obscuro do 

barroco, “o resto é silêncio” (BENJAMIN, 1984, p. 180) se, assim como o príncipe 

dinamarquês, não se visar, mesmo que infielmente, alguma luz. O alegorista trai, pela 

salvação, o que lhe resta após trair o mundo pelo saber, ao término, “a alegoria sai de mãos 

vazias” (BENJAMIN, 1984, p. 256). 

A abundância de saberes, a atribuição de significação pelo alegorista cobraria o 

próprio alegorista como preço se não pudessem ser entendidas como ilusões. A liberdade de 
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significação efetiva que só pode ser oferecida por um mundo destituído de significado deve 

ser entendida como “falsa-liberdade” ao preço do mundo enquanto catástrofe arrastar o 

próprio “Eu” do pensador alegorista: “Como os corpos que caem dão uma reviravolta sobre si 

mesmos, assim a intenção alegórica se perderia de símile em símile na vertigem de suas 

profundezas abissais [...]” (BENJAMIN, 1984, p. 255). A intenção alegórica encontra nas 

derradeiras páginas do Trauerspielbuch sua mais acabada apresentação: a significação 

alegórica aqui não apenas significa o mundo como queda permanente (Untergang), mas se 

torna seu significado. Alegorizar significa retornar às coisas seu único aspecto permanente. 

Na imagem dos corpos que caem a eterna e total transitoriedade das coisas exibe sua 

verdade, mas o alegorista não pode a desvelar, a “escuridão” (o caráter abismal...) dessa 

verdade deve aparecer como “auto ilusão” para o alegorista daquele momento. A destruição 

latente às coisas só poderá ser desvelada e, ainda assim, também custosamente, pelo poeta 

alegorista do XIX e pelo historiador da dialética das coisas. Benjamin caracteriza a reviravolta 

do alegorista do barroco 

Seria desconhecer a essência do alegórico, separar o tesouro de imagens em que se 

dá a reviravolta em direção a um mundo sagrado e redimido, do outro, sinistro, que 

significa morte e inferno. [...] nas quais tudo o que é terreno desaba em ruínas, o que 

se revela não é tanto o ideal da auto-absorção alegórica, como o seu limite 

(BENJAMIN, 1984, p. 255). 

 

O caráter malogrado do drama barroco alemão, se comparado ao drama calderonesco e 

shakespeariano, revela o outro aspecto do “tesouro de imagens” apresentado pela reviravolta 

dos dramas espanhol e inglês em direção ao mundo redimido, no jogo e/ou no artifício. A 

imperfeição do Trauerspiel, rastro da contrapartida dialética da figura da redenção, pode 

assim indicar a verdade, mesmo que diante dessa os dramaturgos recuem/desviem
155

 

Pois nas visões induzidas pela embriaguez do aniquilamento 

(Vernichtungsrausches), nas quais tudo o que é terreno desaba em ruínas, o que se 

revela não é tanto o ideal de auto-absorção alegórica, como o seu limite. A confusão 

desesperada da cidade das caveiras, que pode ser vista como esquema das figuras 

alegóricas [...] não é apenas símbolo da desolação da existência humana. A 

transitoriedade não é apenas significada, como também significante, oferecendo-se 

como material a ser alegorizado [...] (BENJAMIN, 1984, p. 255; GS I, p. 405). 
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 Susan Buck-Morss apresenta uma interpretação semelhante ao momento decisivo do Trauerspielbuch: para a 

autora, o alegorista do barroco alemão, ao fugir da história e da natureza, “busca refúgio no espírito” que 

assinalaria em Benjamin uma crítica ao “idealismo da alegoria barroca” (BUCK-MORSS, 2002, pp. 216-217). 

Opta-se, ao passo que se reconhece a pertinência e a importância análise de Susan Buck-Morss, pelo 

reconhecimento desta fuga/desvio mais pelo seu significado no contexto do Trauerspiel do que como limitação 

relacionada à imperfeição da dramaturgia do período; em outras palavras, pelo reconhecimento da estrutura da 

ambivalência da dialética benjaminiana em formação neste momento. A encenação benjaminianas da resolução 

teológica das antinomias do Trauerspiel exemplificam o “materialismo” de Benjamin sob os conteúdos materiais 

de Origem do drama barroco alemão. 
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Diante do aspecto verdadeiro do mundo revelado por sua visão, o alegorista do barroco 

alemão exige de si mesmo mais uma alegoria, a que ao invés da autoabsorção alegórica em 

um mundo devastado, alegoriza a intenção alegórica, velando novamente aquela visão como 

se fosse mera ilusão, atribuindo ao mundo da eterna transitoriedade o símile que imobiliza a 

vertigem: “a alegoria da salvação”: 

Com isso, resolve-se o enigma (Das löst die Chiffer) das coisas mais fragmentadas, 

mais extintas, mais dispersas. Ao mesmo tempo, a alegoria perde tudo que o que 

tinha de mais inalienavelmente seu: o saber secreto e privilegiado, a autocracia no 

reino das coisas mortas, a imaginária infinitude de um mundo vazio de esperança. 

Tudo isso morre
156

 na última reviravolta, na qual a imersão alegórica tem de 

abandonar a derradeira fantasmagoria do objetivo, e inteiramente entregue aos seus 

próprios recursos, se reencontra, a sério, embaixo do Céu, e não mais, ludicamente, 

no mundo terrestre das coisas. É justamente essa a essência da imersão alegórica: os 

últimos objetos em que ela acreditava apropriar-se com mais segurança do rejeitado, 

se transformam em alegorias, e essas alegorias preenchem e negam o Nada em que 

eles se representam, assim como a intenção, em vez de manter-se fiel até o fim à 

contemplação das ossadas, refugia-se, deslealmente, na Ressurreição (zur 

Auferstehung treulos überspringt
157

) (BENJAMIN, 1984, p. 255; GS I, p. 406). 

 

O alegorista do barroco alemão salta à abertura representada pelo Céu em troca da 

visão do mundo fechado, do infinito das significações, da natureza-história como a prisão da 

liberdade. Aquele céu ainda projeta um feixe de luz sobre o mundo desolado, por mais que a 

escuridão já impregne todo cenário. Mais uma vez desleal, o alegorista do barroco aqui 

pretere as coisas não mais pelo saber, que também se mostrou abismal, mas pela Ressurreição, 

que o livra de seu mundo. Os aspectos constituidores da intenção alegórica, da concepção de 

mundo do barroco, tal como apresentadas por Benjamin, se mostram como aspectos do vazio, 

pois “não têm existência real, e o que representam só tem realidade sob o olhar subjetivo da 

melancolia; extinto o olhar, seus produtos também se extinguem, porque só anunciam a 

cegueira desse olhar” (BENJAMIN, 1984, p. 256). 

O olhar cego do alegorista visa o céu vazio onde a prisão de liberdade do mundo 

moderno poderia assumir o aspecto de salvação. Para não se perder, o alegorista do barroco 

em seu limite volta-se ao céu. “Que cherchent-ils aus Ciel, tous ces aveugles?”
158

, pergunta o 

                                                 
156

 Isto é, é mais uma fez submetido ao processo de significação. 
157

 Neste contexto se faz pertinente a atenção ao termo utilizado por Benjamin para descrever o “salto infiel” do 

alegorista do barroco em direção à salvação: trata-se de überspringt, mesmo radical do termo da “origem” 

(Ursprung) como “salto originário” entre “vir-a-ser e extinção” (BENJAMIN, 1984, p. 67), entre as estrutura 

temporal da verdade e a sua particular historicidade radical. Na construção benjaminiana do processo de 

modernização, a infidelidade é um dos dois aspectos característicos de sua experiência. O “salto” infliel do 

alegórico na leitura benjaminiana revela a primeira tentativa de atingir um conceito e história que transponha o 

abismo entre vir-a-ser e extinção. A historiografia benjaminiana tardia atribui à “resolução” daquela condição 

abismal o engenho construtivo do “historiador materialista” (cf. partes seguintes).  
158

 “[...] que buscam estes cegos ver no Céu?” (BAUDELAIRE, 2012, p. 330-331). 
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poeta-alegorista do século XIX, sabendo-se incluir entre eles
159

, mesmo que talvez se 

apresente de forma diferente
160

.  

Os limites da alegoria do Trauerspiel, a “ideia manifesta nas ruínas” do drama barroco 

alemão, reside nos rastros de sua (in)fidelidade, na imagem da história vislumbrada no 

momento de seu desaparecimento. Na (auto)destruição alegórica os destroços do Trauerspiel 

abrem ao céu eterno o espetáculo do efêmero. 

 

  

                                                 
159

 “Et que, les yeux au ciel, je tombe dans des trous (E que, de olho no céu, tropeço e avanço aos poucos)” 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 530-531). 
160

 A experiência da modernidade do poeta alegorista francês do XIX poderiam ser, neste momento, 

compreendidas como uma potencialização da desolação imposta ao alegorista do barroco. O medium por 

excelência daquela potencialização, que a transforma radicalmente, é a experiência urbana do auge do 

capitalismo. 
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II - HISTÓRIA-NATUREZA: PASSAGENS, CONSTITUIÇÃO E DESCONTINUIDADE 

 

Und nichts von alledem, was wir hier sagen, ist wirklich 

geweser. All das hat nie gelebt: so wahr nie ein Skelett 

gelebt hat, sondern nu ein Mensch. So wahr aber […]. 

 

Walter Benjamin
161

. 

  

A SEGUNDA PARTE deste trabalho visa demonstrar a noção de história originada no 

Trauerspielbuch. Considera-se, como já mencionado, que a ideia de história que emerge no 

livro sobre o teatro do barroco alemão se exibe adequadamente enquanto conceito, “teoria da 

história” no contexto da obra historiográfica benjaminiana, seu “Trabalho das passagens”. 

Dessa forma, esta parte se dedicará às discussões dos textos diretamente relacionados ao ciclo 

de Passagens. Trata-se do conjunto de textos a partir do quais Benjamin expressa 

primeiramente a perspectiva histórica engendrada pela filosofia do conhecimento de Origem 

do drama barroco alemão. 

 Organizada também em dois capítulos, tal segunda parte se aproximará da história
162

, 

dos temas e das concepções engendrada pela principal obra de Walter Benjamin, o “Trabalho 

das passagens”. O seu primeiro capítulo, terceiro no contexto da tese, se dedicará à 

apresentação da “gênese” do “Projeto das passagens”, bem como de algumas considerações 

acerca de sua história. Se objetiva neste capítulo identificar na história do “Projeto” elementos 

que possam contribuir com o conceito de história lá posto a funcionar. 

Portanto, em termos de objetivos, no contexto dos elementos articuladores desta tese, 

trata-se, nesta segunda parte, de se reconhecer a constituição (atualização, “transposição” do 

contexto da “filosofia da história” do Trauerspielbuch para a “teoria da história” de 

Passagens) e a operação do conceito de história benjaminiano no ciclo de Passagens bem 

como de representar tais constituição e operação como na figura da categoria da “origem”. 

Consequentemente, a discussão que abre esta parte do trabalho se dedica a uma 

particular interpretação do conceito de história presente em Passagens, reconhecendo os 

momentos, os temas e as formulações características nessa “obra” benjaminiana como níveis 

da mesma ideia, aspectos da mesma realidade a ser circunscrita e atualizada. Deste modo, 

após uma primeira apresentação de “Passagens”, o capítulo se dedicará tanto a apresentação 
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 “E nada do que dizemos aqui de fato existiu. Tudo isso nunca viveu: assim como nunca viveu um esqueleto, e 

sim apenas um ser humano. Embora, na verdade...” [trecho originalmente interrompido] (BENJAMIN, 2006, p. 

909; GS V, p. 1000).  
162

 Destaca-se a importância das considerações de Willi Bolle (2011; 2006; 2000; 1996 e 1996b) e de Michael 

Espagne e Michel Werner (1984; 1987; 2007) para as discussões do “Projeto” benjaminiano aqui empreendidas. 
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de temas estruturantes do projeto quanto de suas estratégias constitutivas, como aspectos do 

conceito de história característico da obra tardia de Walter Benjamin. 

O quarto capítulo da tese, segundo desta parte, se ocupará do típico movimento que 

marca a história do “Projeto das passagens”. Serão discutidos, também de maneira conexa aos 

temas e a história dos momentos – como no capítulo três –, as “tendências” de Passagens 

como aspectos do conceito de história por ela engendrado. 

Assim, nos dois capítulos desta segunda parte, se visará apresentar a noção de história 

de “Passagens” a partir da interpretação aqui proposta da categoria da “origem”, entre gênese 

e desdobramentos, “vir-a-ser” e “extinção”, do próprio projeto tardio de Benjamin. Trata-se 

de se reconhecer, primeiro, a categoria da origem como “imagem” interpretativa dos 

desdobramentos do conceito de história de Benjamin, ao mesmo tempo em que se ressignifica 

aquela categoria a partir dos procedimentos e, nesta parte, especialmente as “noções”, que 

engendram a questão da história na obra do filósofo. 

Igualmente se reconhece que em primeiro lugar a categoria da origem, fundamento 

teórico-filosófico das Passagens, emerge a partir da noção de natureza-história do 

Trauerspielbuch. Dessa forma ao mesmo tempo se propõe compreender a categoria da origem 

como transformada, como atualizada em teoria da história, no contexto de elaboração do 

chamado “Trabalho das passagens” visa-se o reconhecimento de sua particular relação com o 

trabalho precedente. 

 

Aspectos do “Trabalho das passagens” 

 

Como será detalhadamente discutido nos capítulos que compõe esta parte, o “Trabalho 

das passagens” tem por gênese as intenções de Walter Benjamin de elaborar uma história do 

século XIX capaz de demonstrar as origens da “pré-história” de sua época. Isto é, construir 

uma história que reconhecesse o caráter original da “história” do século XIX, na dupla 

acepção da palavra história: tanto como o transcorrer dos acontecimentos enquanto enredados 

pela estrutura determinadoras – da “natureza como história primeva” (BENJAMIN, 2006, p. 

503) – quanto como a historiografia acerca do século XIX, estabelecidas a partir das 

determinações da “ideologia do progresso” e da continuidade de sua matéria, da 

“homogeneidade” das relações temporais.  

Benjamin identifica aquelas determinações às estruturas filosóficas do “mito” e da 

“natureza”. A função de “esclarecimento” das construções míticas da história se direcionaria 
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assim tanto às estruturas míticas do passado quanto das historiografias enredadas por aquelas 

estruturas. Mas para o adequado reconhecimento desta teleologia, se reconhece tanto a 

especificidade da qualidade daquela função – de que modo que ela é operada – bem como da 

natureza daqueles mitos a serem “esclarecidos”. 

O cenário daquele duplo reconhecimento histórico – dos aspectos “míticos” da história 

e das narrativas históricas - é a cidade de Paris, a capital do capitalismo, na qual o “mais 

antigo” – paisagem modelar das forças míticas da tradição – e o mais moderno – o cenário do 

desenvolvimento econômico e tecnológico – coexistiram significativamente, explosivamente. 

Para Benjamin, a percepção aquela coexistência possibilita, se adequadamente reconhecida, a 

exibição dos elementos constituidores da modernidade, tanto em termos de determinação 

quanto de indeterminação. É assim àquela força explosiva que os planos de Walter Benjamin 

se dedicam mais ou menos a partir de 1927 e que resultaram em milhares de páginas, em 

múltiplas histórias, em vários destinos. 

 Aquela ideia de originalidade se manifesta em muitas dualidades, melhor, em 

múltiplas sobreoposições, dentre as quais as relações entre “sonho” e “despertar”, “arcaico” e 

“dialético”, “continuidade” e “descontinuidade”, “antigo” e “novo”, “mesmo” e “diferente”, 

“natureza” e “história”, etc. Essas foram expostas imageticamente em uma pluralidade de 

histórias (cf. Apêndice II), dos fenômenos mais efêmeros, como a moda (BENJAMIN, 2006, 

p. 101) ou as “exposições universais” (BENJAMIN, 2006, p. 207), aos aspectos mais 

particulares da vida parisiense do XIX – como o flâneur (BENJAMIN, 2006, p. 461), o Sena 

(BENJAMIN, 2006, p. 835) ou a Comuna (BENJAMIN, 2006, p. 827) – ou mesmo de uma 

“história filosófica” da experiência moderna em múltiplos exemplos e modelos.  A partir 

daquelas imagens e, claro, de tantas outras, que a categoria da “origem”, a noção de 

originalidade histórico-historiográfica do século XIX em relação à época (e o que essa possui 

também de “mítico”) de Benjamin que o trabalho de Passagens se volta. 

O que aquelas histórias – e as várias outras, que ultrapassam qualquer tentativa de as 

resumir – possuem em comum é o fato de que cada uma delas e, mais, a combinação de cada 

uma delas com todas as outras, contribuíram ao seu modo para o surgimento da “teoria da 

história” presente na obra tardia do crítico e filósofo alemão. Como seu fundamento, se tratará 

assim nesta parte de mapear e circunscrever a origem das histórias construídas em Passagens 

a partir das concepções de tempo e saber apresentadas na parte precedente desta tese. 

A categoria da “origem” como reconhecimento da particular “verdade” das coisas 

aparece em Passagens na representação de experiências históricas que fazem justiça à 
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historicidade dos fenômenos. W. Benjamin seleciona, coleta/coleciona e arranja tais 

representações das experiências como estratégia metodológica de exibição (“virtual”, 

representativa), na estabilização e fechamento daquelas coisas representadas, seu caráter de 

abertura e inacabamento. Entre as experiências angariadas aparecem os modos de vida, as 

formas de existência e experiências da Paris da segunda metade do século XIX, bem como 

das coisas materiais que poderiam exibir na particular relação temporal por essas engendradas 

elementos que corroborem a perspectiva teórico-filosófica benjaminiana.  

Dessa forma, a coleção de tipos, experiências e ações transcorridas no cenário urbano 

da Paris do XIX não seriam submetidos à determinada concepção teórico-filosófica de 

história, mas exibiria em sua própria condição histórica, sua historicidade, os modelos para 

elaboração historiográfica daquilo que fora até então, na “historiografia tradicional”, 

“perturbações”. Assim o “historiografar” como arranjo de histórias particulares em Passagens 

precede e possibilita uma explicação da teoria anterior e posterior na “origem”. 

Entre as experiências do século XIX parisiense que se tornam chaves para a 

demonstração da “origem” em Passagens, Benjamin reúne imagens da própria cidade de Paris 

como modelo de vida urbana do séc. XIX, em aspectos topográficos e arquitetônicos, em suas 

relações socioeconômicas, em movimentos sociopolíticos, bem como de aspectos materiais e 

ideológico-culturais , como ainda os modelos/tipos que habitaram a metrópole , bem como de 

experiências modernas cujo cenário privilegiado fora à metrópole capital do XIX  e por fim a 

poética, vida e recepção da obra de Charles Baudelaire (cf. Apêndice II). Os trechos de 

Passagens, notadamente de sua parte mais extensa, as “Notas e Materiais” (cf. seção 3.3), se 

caracterizam assim enquanto matriz teórico-temática das noções desdobradas ao longo da 

obra tardia de Benjamin. Esta matriz, organizada em “arquivos temáticos (Konvolute)”, que 

reúne milhares de trechos e citações, se apresenta como um dos primeiros desafios aos 

pesquisadores. 

Do ponto de vista temático os Konvolute, a “rede de dados representada pelos 36 

arquivos temáticos”, no qual cada um desses “representa um fio específico num tecido 

historiográfico complexo, em que se imbricam os mais diversos modos de se escrever a 

história”, como ressalta o editor da versão brasileira de Passagens (BOLLE, 2006, p. 1147). 

Ainda de acordo com Bolle, pode-se “esquematizar” aquela multiplicidade pelo menos como 

“história topográfica”, “história política”, “econômica”, “história da técnica”, “história 

social”, “antropologia geral”, “história da arte e da mídia”, histórias da “literatura” e da 

“percepção”, “teoria da história”,  (BOLLE, 2006, p. 1148-1149) etc. 
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Outra “classificação” ou “esquematização” dos temas dos “arquivos temáticos” é 

proposta por Timo Skrandies, que identifica em Notas e Materiais discussões sobre 

fenômenos arquitetônicos e urbanos, fenômenos socioculturais, considerações teórico 

historiográficas (“historiographische Markierung”), a história de “figuras ou tipos”, 

personalidades históricas, perspectivas filosóficas e científico disciplinares (SKRADIES, 

2011, p. 276).  

A despeito das dificuldades em operar e discutir os materiais reunidos por Benjamin 

(SKRADIES, 2011) evidencia-se já nos primeiros contatos com a coletânea a fragilidade da 

interpretação de Adorno (cf. acima) acerca do “recuo da teoria” em favor da mera compilação 

de trechos. Ao contrário da leitura adorniana, a “sobreposição (Verschränkung)” dos aspectos 

“temáticos e teóricos”, presentes nos Exposés e nos “arquivos temáticos” são demonstrados 

em diversos momentos dos textos (SKRANDIES, 2011, p. 277).  Ao passo que se torna quase 

impossível apreender todas as possibilidades em torno das elaborações historiográficas 

presentes nos “arquivos temáticos”, algumas ideias norteadoras podem servir ao menos de 

amostra do modo através do qual a exposição da “teoria” e da “empiria” refiguram tal relação 

no contexto daqueles materiais. 

Dentre os milhares de trechos que compõe Notas e Materiais, de tantos que podem se 

tornar modelos da verve filosófica e do desafio historiográfico que perpassa e é engendrado 

pelo ciclo de Passagens, um deles, tão prolixo quanto significativo, indica uma senda acerca 

da visão de conjunto daquele amontoado de fichas. Trata-se de uma passagem do “arquivo 

temático” “G”, que apesar da extensão, deve ser aqui citado integralmente: 

 

Há muitos anos vi num trem suburbano um cartaz que, se neste mundo as coisas 

tivessem o lugar que lhes cabe, teria encontrado seus admiradores, historiadores, 

exegetas e copistas tão certamente como qualquer poema ou grande pintura. Mas 

como acontece às vezes com impressões muito profundas e inesperadas (sehr tiefen, 

unerwarteten Eindrücken), o choque foi tão forte, a impressão (der Eindruck), se 

assim posso dizer, causou-me tanto impacto, que traspassou o solo da consciência e 

permaneceu por anos escondida em algum lugar na escuridão. Sabia que se tratava 

de um certo ‘Sal de Bullrich’, e que o entreposto original deste produto localizava-se 

num porão na rua Flotwell, pela qual passei anos a fio com a tentação de aí descer e 

perguntar pelo cartaz. Então, numa certa tarde desbotada de domingo, encontrei-me 

naquela parte norte (?) de Moabit que já me parecera, certa vez, há quatro anos, 

espectralmente construída justamente nesta hora do dia. Na ocasião, tive que pagar 

na rua Lützow os impostos alfandegários de uma cidade de porcelana chinesa que 

mandei vir de Roma, de acordo com o peso de seus quarteirões de casas esmaltadas. 

Desta vez, certos indícios já me levavam a crer, durante o caminho, que esta seria 

uma tarde significativa. De fato, ela terminou com a descoberta de uma passagem, 

uma história berlinense demais para poder ser contada neste espaço de lembranças 

parisienses. Antes, porém, estava eu com minhas duas belas acompanhantes diante 

de uma miserável destilaria, cuja vitrine estava enfeitada com um arranjo de 

cartazes. Num deles estava escrito ‘Sal de Bullrich’. Nada mais continha além destes 
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dizeres; mas, em torno destas letras, formou-se de repente, com facilidade, aquela 

paisagem desértica do primeiro cartaz. Eu o tinha recuperado (Ich hatte es wieder). 

Era assim: no primeiro plano do deserto, movia-se um veículo de carga puxado por 

cavalos. Estava carregado de sacos com a inscrição ‘Sal de Bullrich’. Um deles tinha 

um buraco do qual escorria o sal, formando uma trilha na terra. Ao fundo da 

paisagem desértica, dois postes exibiam uma grande tabuleta com as palavras: ‘É o 

melhor’. Mas o que fazia a trilha de sal na estrada que cortava o deserto? Elas 

formavam letras, e estas formavam palavras, as palavras: ‘Sal de Bullrich”. Não era 

a harmonia preestabelecida de um Leibniz uma criancice, se comparada a esta 

predestinação inscrita com absoluta precisão no deserto? E não havia neste cartaz 

uma parábola para as coisas (ein Gleichnis vor, für Dinge) que ninguém jamais 

experimentou nesta vida terrena? Uma parábola para o cotidiano da utopia? (Ein 

Gleichnis für den Alltag der Utopie?) (BENJAMIN, 2006, p. 210; GS V, p. 235-

236) [G 1a, 4]. 

 

A passagem condensa múltiplos elementos que dialogam com a obra benjaminiana. 

Mais do que adequada à teoria ou à metodologia da história presente (mas que subjaz) em 

Passagens, essas são frutos das discussões engendradas por reflexões que podem ter por 

modelo o trecho acima. 

Para além do conteúdo de crítica expressa pela “anedota”, se discute algo a ser 

desvelado a partir do caráter fantasmagórico da experiência capitalista (HUND, 2012). Os 

temas reunidos na passagem acima, a experiência da flânerie, o choque metropolitano a 

proteção inconsciente dos golpes da experiência engendrada pelo fantasma da mercadoria 

promovem, tão precisa e repentinamente como na figura da experiência particular narrada, a 

configuração central que emerge de notas e materiais e transborda ao ciclo de Passagens, em 

direção a sua anterioridade e seus desdobramentos, bem como para além dele. A citação 

acima poderia figurar assim como índice do procedimento historiográfico engendrado na obra 

tardia de Benjamin ao qual esta parte tematicamente se dedica. 

Muito antes do reconhecimento do “cotidiano” como “objeto” historiográfico, por 

exemplo, a já clássica obra de Michel de Certeau (CERTEAU, 1998), matizada pelos eventos 

de 1968 (ARTIÈRES, 2008), ou as críticas anteriores à “historiografia tradicional”, da “escola 

dos Annales” (BURKE, 1991), Benjamin produz em seu ensaio historiográfico de Passagens 

uma história que, tomando os temas do cotidiano, produz outra perspectiva acerca do 

procedimento histórico. Tal perspectiva se apega aos eventos cotidianos, mas vão muito além 

deles, condensa “toda” história no processo associativo aberto; tudo isso respaldado por uma 

peculiar concepção de verdade, sobremaneira distante de qualquer “relativismo”, por assim 

dizer. 

O fundamento daquele procedimento emerge da experiência de disjunção promovida 

pelo mais próximo, pela objetivação quase mística a que cotidianamente se submete, mas que 

se ignora. Trata-se da experiência da produção inconsciente ou não tradicional da história, 
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tornada saber – se se volta ao modelo e não ao mero conteúdo, particularmente construído e, 

portanto, irremediavelmente perdido a não ser naquele instante – materializada na apreensão 

das coisas em seu aspecto cotidiano. 

A “utopia” se dispõe na experiência cotidiana, a partir da qual o mais próximo se 

mostra permanentemente distante. Diante do mundo das coisas alienadas de si mesmas pela 

figura de seu valor, a outra relação se inscreve na destruição que elas figuram. 

As obras e referências pesquisadas e reunidas por Benjamin em Notas e Materiais não 

deve figurar nem como “esboço” de uma “obra” nem como mero “banco de dados”, mas 

como um laboratório de tentativas historiográficas, a partir do qual emergirão os principais 

aspectos do ciclo de Passagens, seja no que seja à condução das discussões ou no que se 

refere às experiências de composição do livro sobre “Baudelaire”. 

Os desdobramentos posteriores à elaboração dos “primeiros esboços” (cf. 3.2) 

correspondem ao trabalho de reunião e classificação inicial da parte mais extensiva de 

Passagens, as Notas e Materiais, momento este marcado também pela elaboração de sua 

primeira apresentação, Paris, A Capital do Século XIX (Paris, die Hauptstadt des XIX. 

Jahrhunderts) (BENJAMIN, 2006, p. 39-51; GS V, p. 45-59) a partir dos fins de 1934 e início 

de 1935, após uma longa interrupção do projeto (BOLLE, 2000, p. 50) (cf. 4.1). Pode-se 

perceber dessa forma que a exposé de 1935 apresenta o primeiro aspecto desta nova etapa de 

classificação e arranjo dos materiais; nova classificação, que se mantém até 1940, sobreposta 

a outras estratégias de arranjo e montagem dos materiais – orientada ao livro “Baudelaire” (cf. 

capítulo 05). 

 

“Origem” como modelo do trabalho de Passagens 

 

Na miríade de aspectos, relações, cenários e eventos, a historiografia benjaminiana se 

torna não apenas um grande arquivo de temas em performance, mas um modelo e um 

dispositivo de teste e experimentação, de teorias/formas historiográficas adequadas à cada 

historicidade, ao caráter histórico de cada um daqueles milhares de objetos, o caráter 

expressivo dos objetos no pensamento – e do pensamento nos objetos. 

 A dinâmica da temporalidade moderna, naquilo que ela produz de inédita experiência 

temporal chamada de “modernidade”, em cujo cenário elementos antigos e novos se 

interpenetram, se reproduz na historiografia de Passagens para além de seus temas e 

conteúdos, em uma forma historiográfica, na qual as coisas representadas exibem em imagens 
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linguísticas, em conceitos – tal como no “ritmo” da categoria da origem – configurações nas 

quais as coisas são permanentemente significadas e ressignificada.   

A historiografia para Benjamin deveria, dessa forma, encenar o ritmo dos produtos e 

das estratégias do XIX de maneira a repetir (figurar) seu movimento, fazer justiça a sua 

estrutura latente, na ocasião em que se apresentavam ao limiar de suas transformações; 

caberia assim às imagens historiográficas figurar os fenômenos socioculturais, políticos e 

materiais estabilizados (desmobiliados) no instante de suas transformações (mobilizações) 

para haurir seu ritmo – seu Ser em transformação, na figura histórica da verdade. 

Assim, de maneira particular, como uma interpretação no universo de incontáveis 

interpretações possíveis, esta segunda parte se dedicará a exibição da constituição, da 

transformação da “origem” do contexto do Trauerspielbuch ao contexto da história do século 

XIX. Igualmente, se deverá exibir em Passagens a natureza da “origem” transformada e 

atualizada ao contexto de uma teoria da história que tem por tema os aspectos esboçados 

acima. A partir desta interpretação do pensamento benjaminiano por ocasião de seu projeto, 

deverá emergir as duas demonstrações que lhe são subjacentes. 

A primeira se relaciona a qualidade, ao estatuto e as particularidades da história, da 

gênese aos destinos, passando pela constituição e descontinuidades do próprio projeto. Ao 

mesmo tempo em que as Passagens deverão ser tematicamente esclarecidas tanto no que se 

refere à sua origem quanto as particularidades destes temas, o próprio estatuto do ”Trabalho” 

atingirá um significado especial.  

Trata-se de reconhecer o caráter original da história de Passagens em relação às 

histórias lá exibidas, isto é, reconhecer de que modo a história do projeto naquilo que tem de, 

por assim dizer, “histórico” se constitui a partir das experiências em torno destes temas. 

Assim se deverá atingir primeiro a demonstração de que “historiograficamente” as Passagens 

não apenas se adequam aos temas lá desdobrados e suas relações com as discussões do 

Trauerspielbuch, mas se constitui, na particular lógica da “origem” como restauração e 

reprodução, a partir daqueles temas e de suas relações. Em outras palavras, deve se 

reconhecer não apenas que a teoria da história de Passagens emerge de suas histórias 

particulares, mas que a própria noção de origem – e dessa relação entre histórias particulares e 

teoria – se refigura naquele trabalho. Após perpassar a origem de Passagens no 

Trauerspielbuch, deverá se reconhecer a origem da categoria da origem no trabalho de 

Passagens. 
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 A partir da “história” de Passagens também se apresentará nesta parte mais uma 

demonstração complementar. Se se puder reconhecer a demonstração da noção de 

conhecimento histórico na constituição da teoria da história do “Projeto das passagens”, deve 

ser reconhecido também que a própria história desse projeto alcança uma adequada imagem 

no conceito de história lá desempenhado. Trata-se, assim, de se preparar as discussões para a 

parte seguinte na medida em que também se interpreta a história de Passagens, de sua gênese 

aos seus destinos, ou sua origem, entre sua anterioridade – o Trauerspielbuch sob o tema da 

natureza – e sua posteridade, seu particularíssimo extravasamento, sua “continuação” – no 

“Baudelaire”, sob o tema da “técnica” e do experimento historiográfico.  

Assim sendo, não apenas se atingirá uma nova e significativa interpretação do projeto 

benjaminiano, mas se percorrerá em demonstração a categoria da “origem”, tanto como 

restauração reprodução , como em abertura e fechamento. De tal modo as Passagens serão 

reconhecidas como origem da ideia de história do Trauerspielbuch e do “Baudelaire”, como 

passagem ou demonstração adequada desta origem, entre anterioridade e continuidade, pré- e 

pós-história do conceito de história da obra tardia de Walter Benjamin
163

. 

 Como se dedica ao projeto benjaminiano, as discussões desta parte seguirão, em 

termos de itinerário, os aspectos de seus momentos. O ciclo de Passagens desdobra-se em três 

planos: a gênese da obra, sua expansão intermediária e seu desvio ao “Baudelaire”. Nesta 

parte estes momentos serão articulados a partir de uma reflexão sobre a gênese, os 

desdobramentos e a orientação das “Passagens” ao “livro” “Baudelaire”. 

O recurso ao termo continuação faz referência ao tema da continuação da vida que 

surge na filosofia da linguagem e na teoria da tradução de Walter Benjamin (BENJAMIN, 

2011), mas que se demonstra também na categoria da origem, particularmente no que o autor 

entende por aspecto “monadológico” da ideia de origem.  A continuação que se problematiza 

aqui faz referência ao contexto da “pós-história” apresentada nos ensaios sobre a tradução e 
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 Como já mencionado: Benjamin anota na conhecida passagem do Prefácio: “A representação (Die 

Darstellung) de uma ideia [da origem] não pode de maneira alguma ser vista como bem-sucedida, enquanto o 

ciclo dos extremos nela possíveis não for virtualmente percorrido. Virtualmente, porque o que está abrangido 

pela ideia da origem tem na história apenas um conteúdo, e não mais um acontecer (nur noch als einen Gehalt, 

nicht mehr als ein Geschehn) que pudesse afetá-lo. Sua história é interna, e não deve ser entendida como algo de 

infinito, e sim como algo relacionado com o essencial, cuja pré e pós-história ela permite conhecer. A pré e a 

pós-história de tais essências, testemunhando que elas foram salvas ou reunidas no recinto das ideias, não são 

história pura, e sim história natural (natürliche Geschichte). A vida das obras e formas, que somente com essa 

proteção pode desdobrar-se com clareza, não-contaminada pela vida dos homens, é uma vida natural” 

(BENJAMIN, 1984, p. 69; GS I, p. 228). Benjamin aqui elabora a noção de que o saber histórico promovido pela 

ideia de origem alcança – em termos de apreensão – a anterioridade e a posteridade da história (“Geschichte” e 

não “Geschehn”) do fenômeno ao qual ela se dedica. Trata-se da passagem da teoria crítica do conhecimento à 

filosofia do conhecimento histórico, emergida do Trauerspielbuch, elaborada teoricamente posteriormente no 

Prefácio. 
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no prefácio do Trauerspielbuch (BENJAMIN, 1984, p. 69, nota abaixo). Tal noção de 

“continuação” e de “pós-história” não podem de maneira alguma ser entendidas como aspecto 

de qualquer continuidade causal, e/ou em etapas; trata-se exatamente do contrário: o que 

continua na pós-história das obras (das formas e da linguagem) é seu aspecto de radical 

dissonância e alteridade, inscrito na obra de Walter Benjamin pela categoria da origem, desde 

suas reflexões de teoria da linguagem. Trata-se assim de circunscrever o movimento 

inacabado de uma filosofia do processo inscrito na noção de história ensaiada nos momentos 

de Passagens.  

 A origem da continuação, da pós-história de “Passagens”, reside nos dados materiais 

de sua história interna. A história interna da elaboração de Passagens aparece aqui como 

contrapartida do “contexto”, como comumente entendido, de sua elaboração. Como se 

mostrará, a história interna da elaboração de Passagens não pode ser dissociada de qualquer 

um de seus contextos, ao invés, dada sua extensão e particularidades, tais contextos devem 

aparecer como correlacionados, ou em termos benjaminianos, como expressão do aspecto 

interno da história.  

Além da perspectiva de complementação de outros debates sobre a origem de 

Passagens
164

, a perspectiva aqui adotada visa enfatizar os momentos de descontinuidade e os 

desvios que marcaram a elaboração de Passagens, de modo a ressaltar, naquilo que aqui se 

apresenta como a origem
165

 de sua continuação, a própria definição dessas noções; isto é, 

como a própria história de Passagens fundamenta e atualiza as noções de origem e 

atualização, tal como aparecem na obra de Walter Benjamin. 

Parte-se da noção de que a força que opera nos planos do “Baudelaire” foram 

esboçadas nos ensaios acabados, mas tendem para além deles, se abrem (demonstram seu 

potencial construtivo-historiográfico) nos planos e não nos textos circunstancialmente 

redigidos. Colige-se assim a teoria do conhecimento do Trauerspielbuch, esboçada da figura 

da “origem” como ênfase nos processo do saber, à filosofia da história de Passagens – nas 
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 Como por exemplo Susan Buck-Morss que em seu fundamental e já clássico livro sobre o “Projeto das 

Passagens” discute elementos importantes da gênese contextual espaço-temporal de Passagens (BUCK-MORSS, 

2002, p. 30-75). 
165

 A elaboração da “origem” da história de Passagens visa não apenas adequar tematicamente tal leitura a 

interpretação proposta nesta tese, mas, principalmente, ressaltar que os aspectos mais particulares de elaboração 

de Passagens portam as possibilidades de sua continuação, de sua abertura – de modo que estas não sejam mais 

entendidas como acidentes na trajetória do projeto, mas possibilidades abertas pelos avanços por ele traçados. 

Visa-se restituir o aspecto de ruptura inscrito na aparência de continuidade – entre “etapas”, entre contexto e 

obra e entre autor e produção – em Passagens, ou, em outros termos, ler Passagens a partir da concepção de 

história nela experimentada. 
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noções teóricas de montagem/citação e orientação – às discussões 

metodológicas/experimentais, tema a terceira parte deste trabalho. 

Em outras palavras, nos dois capítulos desta parte deverão figurar o “conceito” de 

história Passagens como gênese (capítulo três), continuação e descontinuidade (capítulo 

quatro). Assim se terá a noção de “história” como tema articulador da parte, assim como o 

fora o de “natureza” na primeira e será o de “técnica” na terceira. Assim também se preparará 

a discussão para a terceira parte, na qual as Passagens se extravasam ao “Baudelaire”. Ou em 

gênese, continuação/acabamento e descontinuidade/abertura, ou na figura da história. 

A orientação de Passagens ao “livro” sobre Baudelaire se inscreve no interior do 

próprio projeto benjaminiano de uma “pré-história do século XIX”. Meramente ligar ou ainda 

apenas separar o “Trabalho das passagens” do “Baudelaire” não são opções válidas se se 

objetiva compreender o conceito de história ao qual a obra tardia de Benjamin se dedica. 

Assim no quinto capítulo o problema colocado por aquele conceito de história de Passagens 

deve ser demonstrado na particular relação de Passagens e do “Baudelaire” a partir dos temas 

metodológicos colocados nos ensaios sobre o poeta francês
166

. Tal objetivo secundário é 

reconhecer o que o trabalho historiográfico experimentado em Passagens promove a sua 

instituição na medida em que, de seus reveses, continuidades e descontinuidades, se 

materializa o projeto de um livro sobre “Baudelaire”. 

Os ensaios sobre Baudelaire discutidos no último capítulo desta parte são 

reconhecidamente a única parte “acabada” do ciclo de Passagens. Mas a abordagem aqui 

promovida não se atém principalmente a este ponto
167

. Estes textos serão aqui discutidos 

como primeiros momentos/nível da “extinção” (Espagne; Werner) de Passagens orientada ao 

livro sobre “Baudelaire”; ou como origens da tendência do ciclo de Passagens a uma reflexão 

metodológica (“construtiva”, para Benjamin) acerca da história como ciência e saber. Mas 

estes aspectos só poderão de fato se demonstrar, e não apenas serem representados, na parte 

seguinte deste trabalho. 
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 A decisão (tardia, no contexto de elaboração desta tese) de separar a discussão dos “ensaios” sobre Baudelaire 

da discussão de sua construção (que ocuparão a terceira parte desta tese) se justifica na medida em que: primeiro, 

visa-se destacar o aspecto de construção do ciclo de Passagens – explicitado no “Baudelaire” – não como 

resultado das considerações temáticas ou teóricas, mas como produzidas (e produtoras, mais importante) 

paralelas a estas. Separar os “ensaios” das discussões temáticas (e teóricas) do ciclo de Passagens reafirmaria a 

interpretação (da qual tenta-se aqui se afastar) de que o “Baudelaire” é fundamentalmente diferente (e substitui) 

as Passagens, o que articularia “cronologicamente” e “causalmente” as etapas da produção tardia benjaminiana, 

o que se mostra contrário aos fundamentos temático, teórico e metodológico aqui discutidos. Por outro lado 

nossa articulação visa também restituir o caráter fundamental do “Baudelaire”, não o tomando como 

acidentalmente interrompido ou projeto secundário em relação ao “Projeto das passagens”. 
167

 Visto que se reconhece o núcleo da transposição tardia da origem na noção de “acabamento/inacabamento” da 

história. 
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3. Gênese, Destinos 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas considerações acerca dos elementos que 

marcaram a constituição de célebre “Projeto das passagens”. Trata-se de circunscrever alguns 

aspectos da história de sua elaboração com o intuito de problematizar o tema de sua gênese e 

de seus desdobramentos como aspectos de sua estrutura.  

A primeira seção deste capítulo visa apresentar o “Projeto” benjaminiano por meio de 

seu tema articulador; a “filosofia da história” inerente às Passagens sob a ideia de uma “teoria 

do despertar”. No contexto desta primeira seção, deste modo, serão discutidos alguns aspectos 

das formulações temático-conceituais da magnum opus benjaminiana no contexto de sua 

gênese. Com intuito de não apenas “apresentar”, como aspecto do objetivo desta leitura, as 

estruturas temático-conceituais dos primeiros momentos de Passagens, também serão 

reconhecidas como origem da noção de história que marca os desdobramentos, no contexto do 

complexo de “Notas e Materiais”, e a continuidade da obra, nos trabalhos sobre o poeta 

Charles Baudelaire.  

Deste modo, o aspecto histórico dos primeiros momentos do “Trabalho das passagens” 

será ressaltado tanto quando a sua história, com intuito de, por um lado, criticar o 

“isolamento” deste momento em relação às fases posteriores, bem como, por outro, de 

reestabelecer a relação fundamental que estrutura o conceito de história presente na obra 

tardia de Walter Benjamin. 

Aquele “princípio fundamental” será destacado, também no contexto dos chamados 

“Primeiros esboços”, na segunda seção deste capítulo. Associando assim os temas 

disseminados nos primeiros momentos de Passagens ao conceito de história oriundo do 

Trauerspielbuch e em transformação em cada um de seus momentos, esta segunda seção 

fundamentará inicialmente a discussão de que o conceito de história da obra tardia de 

Benjamin – representado pela categoria da origem – estabelece uma particular continuidade 

ao longo dos anos do “Trabalho das passagens”. 

As suas seções seguintes, a terceira e quarta do capítulo, respectivamente, aparecerão 

com uma estrutura semelhante às discussões estabelecidas nas das primeiras seções. Se 

tratará, portanto, de reconhecer nas duas últimas seções nos contextos do complexo de “Notas 

e Materiais”, as operações teórico-conceituais do conceito de história de Benjamin como 

indissociáveis e, inclusive, produzidas a partir dos temas engendrados.  

Assim sendo, a terceira seção deste capítulo destacará o princípio construtivo inerente 

ao complexo de Notas e Materiais como matriz para as formulações teórico-metodológicas 
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que marcam a obra tardia de Benjamin. No próprio contexto dos objetivos principais desta 

tese, a saber, a representação do “conceito” de história benjaminiano pela figura da categoria 

da “origem”, bem como a interpretação da obra de Benjamin a partir daquele “conceito”, esta 

seção ocupa uma posição central. Ao apresentar o conjunto de Notas e Materiais como núcleo 

construtivo e repositório da força da historiografia tardia de Benjamin – repositório temático-

conceitual, mas também de práticas e de experimentos – será reconhecido naquele conjunto 

seu papel fundamental para a obra tardia de Benjamin, centralidade essa minimizada por 

algumas tendências da recepção da obra benjaminiana, como se verá. 

A quarta seção deste capítulo abordará, por sua vez, a relação fundamental das 

operações expressas na seção anterior com os temas trabalhados em Notas e Materiais. Trata-

se, portanto, mais uma vez (como na primeira dupla de seções deste capítulo) de reassociar
168

 

o trabalho temático e teórico às operações construtivas que marcaram – de maneira particular 

em cada um de seus níveis – a obra tardia de Benjamin. 

Por fim, é necessário se considerar que o “Projeto das passagens” de Walter Benjamin 

será compreendido como ciclo de sua produção no qual a noção filosófica da “origem” não 

apenas fora incrementada teórica e filosoficamente, mas se mostra experimentada e em seus 

termos, demonstrada e, por isso, transformada. De tal modo, aquela categoria filosófica passa 

a coincidir com a produção dos conceitos, mas também e principalmente, esta produção se 

determina pelas experimentações temático-metodológicas de seu processo.  

Como aparecerá a seguir, a categoria filosófica da origem passa a se sobrepor à matriz 

geradora dos conceitos presentes na obra tardia de Benjamin na medida em que se “re-

produz” (se transforma sem sua apresentação) na estrutura e na forma de sua obra tardia. 

Assim a “história interna”, a história dos problemas – o desdobramento demonstração da 

categoria da origem em experimentos filosóficos-historiográficos – dos primeiros planos de 

Passagens deve emergir menos de uma narrativa teórica e mais da própria discussão temática. 

As Passagens articulam assim pelas vias da reflexão teórico-filosófica e da produção 

histórico-literária uma particular “sensibilidade historiográfica” cujo cerne é seu método ou 

suas práticas (“tactics”) (PENSKY, 1996, p. 164), neste contexto, suas técnicas e 

experimentos de escrita da história. Passa-se assim por meios dos temas – das reflexões 

teóricas e temáticas – a uma concepção de experiência metodológica a partir da qual o ciclo 
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 Posto que originalmente associado na “prática” que as engendrou, apesar da constitutiva impossibilidade de 

se “recuperar” a totalidade daquela prática. Assim, não se pode deixar de se discutir de maneira dissociada – 

“temas”, “teorias” e “métodos” – aquilo que não se separava, evidentemente, no seu momento; no contexto da 

interpretação aqui promovida, aquela dissociação, produzida pela própria história da obra, que condiciona a 

possibilidade de sua atualização.  
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de Passagens gravita. Reside, portanto, na história das experiências, dos métodos que 

atravessam o ciclo de Passagens a reprodução (demonstração) prática da categoria da origem 

enquanto teoria do conhecimento histórico. 

No que se refere àquela “história imanente”, é importante considerar que, apesar de 

comumente dividido em “fases”, a história da obra tardia benjaminiana como aqui proposta, 

visa articular seus momentos, mas não em uma mera sequência temporal
169

, nem mesmo a 

partir do critério de sua completude
170

. Como será mais bem discutida, a primeira recepção de 

Passagens foi marcada por alguns mal-entendidos (BOLLE, 2000, pp. 49-55), dentre os quais 

o mais importante talvez seja a identificação do conjunto chamado de Notas e Materiais como 

o objetivo do trabalho de Benjamin; identificação essa que concorre para a compreensão das 

“Passagens”, uma “obra” tal como aparece no título da versão alemã (cf. GS V).  

O “Trabalho das passagens”, como Benjamin o intitulava, tem como centro de suas 

múltiplas atmosferas reflexões filosóficas, teóricas e metodológicas sobre a história. As 

experiências filosóficas, teóricas e historiográficas que emergem de momentos específicos da 

produção são identificadas assim ao trabalho de “Passagens” enquanto tal. Trata-se, como 

Irving Wohlfarth anota, da articulação de “escritos que giram como satélites em torno de 

Passagens” (WOHLFARTH, 2011, p. 252), no sentido de explicitar o conceito de história que 

lá fora experimentado metodologicamente, a partir, mas, mais do que meramente narrados 

teoricamente.   

Antes do que uma “obra”, como a primeira recepção do texto a entendera, as 

Passagens figuram como complexo de textos, marcado por importantes descontinuidades 

temáticas, por significativas alterações de perspectivas e adversas condições de produção, 

bem como de recepção. O que colige estes textos como um projeto em comum, como um 

ciclo particularmente destacável, para além da intenção de seu autor, é seu particular 

“conceito” de história. A hipótese deste trabalho sobre aquele complexo de textos é que seus 

momentos como constituição, descontinuidades e continuação demonstram o conceito de 

história lá ensaiado.  

Portanto, o “projeto das Passagens” é lido aqui como o ciclo de produções entre 1927 

e 1940, identificadas por Walter Benjamin como o “Trabalho das passagens” ou “Projeto das 

Passagens” ou só “Passagens”, a saber, os textos dos chamados “Primeiros esboços”, as 
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 Apesar de, em muitos momentos, a “ordem cronológica” dos textos ser fundamental para a compreensão de 

seu significado. 
170

 Conforme os textos dos GS expressamente são classificados, bem como de maneira explícita os textos 

reunidos na edição do livro “Baudelaire”. 
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“Apresentações” (“Exposés”), o conjunto de “Notas e Materiais” e sua particular orientação 

ao livro sobre o poeta Charles Baudelaire
171

. 

Assim este capítulo se dedicará a apresentar as Passagens no contexto dos chamados 

“primeiros esboços” (1927-1929/30), das “Apresentações” (exposés) (1935 e 1939) e da 

coletânea de “Notas e Materiais” (1927-1940). Trata-se aqui de uma primeira visada ao ciclo 

de Passagens, visada esta que objetiva explicitar os aspectos da obra benjaminiana tardia no 

que se refere aos seus temas, aos seus conteúdos historiográficos. 

Ainda não se trata de entender Notas e Materiais como “obra” nem como “amontoado 

de notas”
172

; lê-se aqui aquele conjunto como cenário das experiências teórico-metodológicas 

que fundamentam o conceito de história inscrito na obra tardia de Benjamin. Nas leituras que 

se seguem, será destacada a partir dos desdobramentos temáticos de Notas e Materiais a 

constituição dos fundamentos teóricos e filosóficos de Passagens, bem como de sua 

continuação (apresentados no quinto capítulo). Adequada origem, que reúne gênese e destino 

como origens da pós-história. Isto é, interpretações orientadas ao “Baudelaire”, como o 

projeto benjaminiano.  

Reconhecem-se as fases do ciclo de Passagens mais como momentos, como planos 

(níveis) diferentes e interconectados pela noção de reunião, classificação e síntese dos 

materiais, isto é, dos aspectos das experiências metodológicas lá empreendidas. Muito antes 

de serem formuladas teoricamente como a “concepção dialética de história” presente na obra 

tardia de Benjamin, essa concepção se demonstra nos conteúdos apresentados no “Trabalho 

das passagens”, bem como na sua forma e na própria articulação dos momentos deste 

trabalho. 

Por fim faz-se necessário ressaltar que no contexto deste capítulo se apresenta aquele 

que talvez seja o principal problema que emerge diante da tarefa de lidar com Passagens: a 

quantidade dos materiais lá trabalhados, a multiplicidade de histórias engendradas, bem como 

o caráter ensaístico e experimental da prosa de seu autor. Desta forma trata-se de relembrar e 

novamente reconhecer de antemão a incompletude de nossa discussão perante o complexo da 

obra tardia de Benjamin. 

 

                                                 
171

 Considera-se assim os trabalhos tardios em torno do poeta Charles Baudelaire como tendência de Passagens 

que apesar (e mesmo por) promover sua extinção, figura como adequada demonstração de sua continuação.  
172

 Como aparecerá na terceira parte deste trabalho, as importantes leituras de Michael Espagne e Michel 

Werner, ao passo que revolucionam a compreensão do “livro” sobre Baudelaire e de sua relação original com as 

Passagens, acabam por de certa forma diminuir a importância de seus fundamentos, o conjunto de Notas e 

Materiais. 
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3.1 Teoria do Despertar como Temática da “Filosofia da História” de Passagens 

 

Esta seção se dedicará à apresentação de alguns elementos da gênese e da elaboração 

de Passagens. Serão problematizados a partir de alguns pontos de ruptura/descontinuidades, 

ou de “desvios” da gênese e elaboração de Passagens, aspectos que permitam exibir sua 

estrutura em sua origem.  Utilizando-se da recorrente imagem benjaminiana, se trata assim de 

identificar, na constelação de Passagens, os tracejados da figura de sua história – de sua 

história interna, associada ao conceito de história pela obra apresentado.  

A “história interna” de Passagens, sua constituição, rupturas e desvios imanentes são 

identificados como origem de seus temas, de seu conceito de história e de sua particular 

continuação. Trata-se aqui de exibir a partir dos temas uma apresentação dos “conceitos” e de 

sua “continuação”. O mapeamento daquelas descontinuidades passará por uma breve 

introdução à gênese do projeto, bem como pela discussão de alguns de seus momentos 

fundamentais. Assim deverão ser ressaltadas algumas notas sobre a gênese do projeto bem 

como sobre as tentativas em torno de sua elaboração em seus “primeiros esboços”. 

Seguindo a gênese temporal
173

 apresentada adequadamente por Susan Buck-Morss, a 

obra tardia de Walter Benjamin se desdobra a partir das discussões em torno do conceito de 

história apresentado no Trauerspielbuch, nos contextos de ruptura com o “movimento de 

juventude” (BUCK-MORSS, 2002, p. 34), de seu envolvimento com a comunista letã Asja 

Laci
174

 (BUCK-MORSS, 2002, p. 33) e de seus debates com Theodor Adorno e Max 

Horkheimer (BUCK-MORSS, 2002, p. 48) entre 1924 e 1930.  Trata-se de uma constelação 

específica e multideterminada a partir da qual se pode sobrepor à gênese do projeto e sua 

origem. 

Ainda de acordo com Susan Buck-Morss, no contexto da redação do Trauerspielbuch, 

especificamente no ano de 1924 em Capri, formou-se para Benjamin um “estado de ânimo” 

que possibilitou uma “constelação específica dentro da qual, sem que o autor tivesse 

consciência disso, o Passagen-Werk teve suas origens” (BUCK-MORSS, 2002, p. 33). Esta 

constelação favorável, a partir de um “estado de ânimo” específico, foi marcada pelas 
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 O objetivo do primeiro momento desta seção é incrementar as importantes considerações de Susan Buck-

Morss acerca do que a autora apresenta como “origens” (BUCK-MORSS, 2002, p. 30, 44) de Passagens; 

incremento esse possibilitado pela redefinição do viés de abordagem dessa origem, de aspectos do contexto do 

pensamento benjaminiano para momentos de ruptura no interior da história de Passagens. 
174

 Para Buck-Morss, Asja Lacis aparece como “musa” do “estado de ânimo de Benjamin” no qual “o Passagen-

Werk teve suas origens” (BUCK-MORSS, 2002, p. 33). Talvez relevante do ponto de vista de sua gênese, os 

aspectos da origem das Passagens aqui visados não correspondem a qualquer estado de ânimo de seu autor, ao 

passo que o ultrapassa. Vale ainda ressaltar de passagem a importância que a figura de Lacis – bem como o 

“destino”, a “trágica” trajetória do autor de Passagem – assume em algumas leituras do projeto benjaminiano.  
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contradições entre a produção anterior de Benjamin – incluindo o Trauerspielbuch – e os 

novos estímulos, em direção ao materialismo e à história, influenciado por Lacis e pelo 

cenário de desagregação e crise intelectual-cultural da Alemanha dos anos 1920 (BUCK-

MORSS, 2002, p. 32-33).  

A filósofa norte-americana ressalta ainda a ruptura inscrita naquele ano, marcado pela 

redação de dois textos fundamentalmente diferentes, o Trauerspielbuch e Rua de mão única 

(OE, II). Para Buck-Morss, enquanto o “caráter abstrato da representação” no 

Trauerspielbuch, “tem o efeito de encerrar o leitor dentro do texto” a “atmosfera de Rua de 

mão única é toda iluminada, arejada e permeável” (BUC-MORSS, 2002, p. 40).  Assim a 

gênese de Passagens é identificada às contradições afetivas, políticas e intelectuais do crítico. 

Buck-Morss ressalta deste modo o caráter antitético, mas de particular “afinidade”, 

entre os dois trabalhos que “simbolizam” aquelas contradições: em Origem do drama barroco 

Benjamin tentaria “redimir’ teoricamente a alegoria”, enquanto Rua de mão única “faz isso 

praticamente” (BUCK-MORSS, 2002, p. 41). Uma imagem desta contradição/afinidade 

mencionada por Susan Buck-Morss são as dedicatórias dos dois livros, o Origem do drama 

barroco e Rua de mão única, ambos publicados em 1928 – dedicados a ex-esposa e a Asja 

Lacis respectivamente – como sinal da “irreversibilidade da história e o caráter decisivo dos 

acontecimentos” (BUCK-MORSS, 2002, p. 44) particulares e afetivos na vida do crítico. As 

duas obras fariam, dessa forma, parte de ciclos distintos da produção benjaminiana (BUCK-

MORSS, 2002, p. 44), que se encontravam, mas como ruptura. Para Burck-Morss 

Aplicando as definições da origem de Benjamin não para o gênero literário do 

drama trágico (tragic drama), mas para sua própria produção literária, o Passagen-

Werk emerge na fronteira entre dois momentos antitéticos: de um lado, o de 

desaparecimento, a forma fora-de-moda do estudo do Trauerspiel e o mundo 

intelectual burguês que representava e, por outro, sua nova atitude literária avant-

garde e o compromisso político com o marxismo que determinava o ‘processo do 

vir-a-ser’ (BUCK-MORSS, 2002, p. 44-45; 1989, p. 20). 

 

O aspecto de ambivalência entre os momentos de emergência do Trauerspielbuch e de 

Passagens ressaltado na passagem acima de Buck-Morss permite o acesso a outro viés de 

apresentação dos desdobramentos. Para tanto, tal aspecto de ambivalência deve ser 

compreendido naquilo que ele possui de sobreposição, não apenas em termos de 

“contradições/afinidades” dos temas, mas mesmo da estrutura filosófica de Passagens. 

Complementar à perspectiva de discussões sobre a gênese temática e/ou em etapas
175

 de 

                                                 
175

 Modelos de leituras de Passagens que aparecem tanto na abordagem do editor alemão, que organiza os textos 

de W. Benjamin entre concluídos e não concluídos (BENJAMIN, 2006, p. 899, nota de W. Bolle). 



147 

 

Passagens, propõe-se a recorrer aos momentos de sua elaboração como aspectos de uma 

mesma estrutura de rupturas e abertura. Uma das interpretações deste particular 

desdobramento original de Passagens, por ocasião de sua constituição enquanto 

descontinuidade, faz referência à influência surrealista nas origens do projeto benjaminiano.  

Nas específicas relações da gênese de Passagens com o surrealismo se pode antever 

de que modo o substrato daquelas considerações de Buck-Morss reside na própria estrutura 

filosófica em desdobramento nas origens da obra tardia de Benjamin. Passa-se para elucidar 

tal perspectiva a alguns comentários dos aspectos dos primeiros momentos de Passagens. 

 Entre os chamados “Primeiros esboços” de Passagens (BENJAMIN, 2006, p. 899), de 

acordo com o editor brasileiro, aparecem quatro conjuntos de notas, dois dos quais 

representam o “primeiríssimo momento”
176

 (BENJAMIN, 2006, p. 899) de elaboração de 

Passagens, redigidos ainda em parceria com Franz Hessel
177

. Trata-se tanto de notas escritas 

por Benjamin em 1927
178

, quanto de outros dois grupos de notas, sendo o primeiro o menor 

(BENJAMIN, 2006, p. 953-963), redigido entre 1928 e 1929 e apenas parcialmente publicado 

(BENJAMIN, 2006, p. 900)
179

, e o segundo grupo de notas, mais extenso, intitulado 

Passagens Parisienses (Op. Cit., p. 903-952), “texto fundador do trabalho das Passagens”
 180

 

(BENJAMIN, 2006, p. 900) que foi redigido entre 1927 e 1929/30 e é formado por cerca de 

400 trechos. 

Os assim chamados “Primeiros esboços” surgiram no contexto da intenção de redigir 

um “trabalho sobre a metrópole moderna sob o enfoque das passagens parisienses” (BOLLE, 

1996b, p. 05) associada às obras do surrealismo francês, notadamente Louis Aragon e seu 

Camponês de Paris (BOLLE, 2000, p. 50). O livro surrealista de Aragon possui reconhecida 

influência, tanto no que se refere à gênese dos “esboços” de Passagens (LÖWY, 2002, p. 39), 

quanto ao que se refere à ruptura destes
181

 com o movimento surrealista (BARCK, 2007, p. 

388-390).  

Para Michael Löwy – seguindo as discussões do ensaio sobre o surrealismo (também) 

de 1928 – as aproximações do pensamento benjaminiano com as temáticas do comunismo se 
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 Nota do editor da versão brasileira. 
177

 De acordo com o editor Rolf Tiedemann a gênese de Passagens remonta o projeto de colaboração entre 

Walter Benjamin e Franz Hessel para a publicação de um artigo na revista Querschnitt em 1927; colaboração 

que terminou por não se realizar: a partir do retorno de Benjamin à Berlim, nos fins de 1927, o filósofo alemão 

passa a trabalhar individualmente no projeto (GS V, p. 1081). 
178

 Os Paralipômenos (BENJAMIN, 2006, p. 969) e do fragmento Passagens (BENJAMIN, 2006, p. 901). 
179

 Nota do editor da versão brasileira. 
180

 Nota do editor da versão brasileira. 
181

 Como mencionado, o modelo historiográfico benjaminiano de Passagens passou a assumir, a partir de 

determinado momento, o encargo de dissolução das estruturas míticas, na figura do despertar – do qual os 

surrealistas queriam se manter distantes. 
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deram mais (pelo menos pelo que lhe permanece) pela ênfase do surrealismo em seu aspecto 

libertário
182

 (LÖWY, 2002, p. 42-43) do que por influências externas. Dessa forma Michael 

Löwy interpreta a aproximação e a subsequente ruptura de Benjamin com o surrealismo a 

partir dos elementos “libertários” presentes na obra benjaminiana desde seus escritos de 

juventude. Deste modo, seguindo as considerações de Löwy, o interesse por Benjamin pela 

crítica social de matiz libertário precede o estado de ânimo dos melancólicos fins dos anos de 

1920. 

A “fase surrealista” de Benjamin cumpriria, assim, o papel que o pensamento 

anarquista cumprira no início dos anos 1920 e o marxismo nas fases mais tardas da obra 

benjaminiana (LÖWY, 2002). Ao lado das questões estético-epistemológicas, a referência da 

obra de Benjamin ao surrealismo comporia um momento importante da história de suas 

concepções políticas. No que se refere aos desdobramentos da posição política de Benjamin, o 

caráter circunstancial de seu interesse pelo surrealismo é destacado por Löwy:  

A tentativa de articular o comunismo e o anarquismo é o leitmotiv do ensaio de 

Benjamin sobre o surrealismo [...]. Ele refere-se a si próprio como situado numa 

posição ‘infinitamente perigosa entre a fronda anarquista e a disciplina 

revolucionária’, e celebra os surrealistas como os mais notáveis herdeiros da 

tradição libertária’ (LÖWY, 1989, p. 93). 

 

Desta forma Michael Löwy pôde interpretar o “encantamento revolucionário” 

(LÖWY, 2002, p. 37), a “fascinação” (LÖWY, 2002, p. 39) que caracteriza a relação de 

Benjamin com o surrealismo a partir de seu espectro político
183

. A predominância do matiz 

político das relações de Benjamin com o surrealismo, mesmo antes dos expressos interesses 

artísticos ou “literários”, também foi destacado por Karlheinz Barck no mesmo contexto do 

ensaio de 1928 (BARCK, 2011, p. 386). Para Barck, é possível mapear na história da relação 

de Benjamin com o surrealismo – ilustrada no ensaio de 1929, mas também nos primeiros 

contados que remontam 1926/27 (LÖWY, 2002) – no processo de “incubação” do “princípio 

metodológico”, no contexto desta tese, a gestação do principio político-construtivo que marca 

aquela relação. Trata-se para Barck da “transposição (Übertragung) do elemento onírico 

(Traumzuständen) de experiências e experimentações (Erfharung und Experiment) 

individuais às coletivas” ensaiada nas Passagens (BARCK, 2011, p. 388).  

                                                 
182

 O que fica claro também em uma importante referência de Passagens: o pensamento histórico do contexto 

das Passagens assumiria o cenário de uma encruzilhada, de crise entre seus aspectos revolucionários (advindos 

do surrealismo) e aspectos reacionários (BENJAMIN, 2006, p. 587) [S 1, 6]. 
183

 Uma das interpretações clássicas da relação de Benjamin com o movimento surrealista – ao lado dos textos de 

Michael Löwy – é a obra de Margareth Cohen (COHEN, 1995). 
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Sem restringir a importância dos temas, o destaque deve recair sobre o aspecto 

metodológico deste procedimento. Karlheinz Barck interpreta a história do interesse de 

Benjamin pelo surrealismo como preparação das análises benjaminianas do “onírico” e do 

“mítico” na passagem da perspectiva individual – artística do surrealismo e terapêutica da 

psicanálise – para as estruturas coletivas – de crítica da cultura e teoria política.  

A “maior concretude” com a qual o surrealismo imbui a “realidade” possui o 

fundamento teórico e político da passagem do individual ao coletivo, desvinculada de 

qualquer relação de determinação. No que se refere à gênese de Passagens se encontram na 

origem do projeto benjaminiano a articulação entre epistemologia e política, como se verá a 

seguir. Antes, faz-se necessária a referência a mais um aspecto daquela relação.  

A “influência” surrealista no contexto de gênese dos “primeiros esboços” de 

Passagens também aparece na relação destes textos fundadores do projeto com o ciclo de 

trabalhos “autobiográficos” de W. Benjamin, dentre os quais o Infância em Berlim por volta 

de 1900 (OE II, p. 71; GS IV, p. 235) e o inacabado (e publicado postumamente) “Crônicas 

berlinenses (Berliner Chronik)” (GS VI, p. 465 ). De acordo com Burkhardt Lindner, ambos 

os trabalhos se aproximam tanto tematicamente, enquanto “fisionomia e topografia” das 

experiências e dos cenários da infância, como também enquanto experimento de uma 

narrativa não cronológica e que “rompe” com o “fio condutor da narrativa autobiográfica” 

tradicional (LINDNER, 2007, p. 14). Deste modo também para Lindner se ressalta o 

prematuro interesse pela passagem das e pelas experiências individuais aos elementos 

coletivos e sociais. 

Os métodos e o exercício de escrita ensaiados naquelas obras se carregam de “energias 

surrealistas”, na medida em que figuram como experimentos acerca de outra ordem temporal, 

a partir da associação e da justaposição de imagens temporais aos lugares da infância 

(LINDNER, 2007, p. 14). Assim, a cidade assume naquele ciclo um lugar privilegiado. Com 

menciona Willi Bolle: o “trabalho mnemônico” que caracteriza aquelas obras, corresponde à 

tentativa de “apoderar-se da imagem de sua cidade significa [...] flagrar sua própria imagem. 

O mapa da memória do eu e o mapa da cidade se sobrepõem [e] não é possível desenhar um 

sem o outro” (BOLLE, 2000, p. 318). A topografia da cidade e o “lugar” da infância são 

associados pelo exercício da rememoração, da composição da memória como constituição da 

“imagem objetiva” da época na qual a infância foi experienciada. As memórias da infância e 

de seus lugares promovem, como se verá, uma imagem mais “concreta”, imediata do passado. 
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Revelam-se, então, outras duas relações altamente significativas entre as primeiras 

produções do ciclo de Passagens e aqueles trabalhos “autobiográficos”: o papel 

desempenhado pela memória e o aspecto construtivo, isto é, as experiências mnemônicas e de 

sua composição, que ambos os projetos enredam.  

No que se refere às experiências com o registro das memórias e, fundamentalmente, as 

experiência de escrita, Willi Bolle destaca o caráter de “livro-oficina” da Crônica berlinense 

(BOLLE, 2000, p. 315) e de Infância em Berlim, essa produzida a partir daquela. Ambos os 

textos emergiram, de acordo com Willi Bolle, no “intervalo em que Benjamin interrompeu 

[...] o trabalho na Obra das Passagens” e formaram um “registro de sua [de Benjamin] 

experiência biográfica particular”, “anteposto” às Passagens (BOLLE, 2000, p. 314). 

Marcados por um intenso “trabalho de memória”, o Infância em Berlim e as Crônicas 

berlinenses aparecem como “preparativos” para as Passagens (BOLLE, 2000, p. 315), 

concernentes ao seu caráter de composição não cronológica, associativa de diversos 

momentos, visados por um trabalho da rememoração que, naquela ocasião, seria capaz de 

visar o passado imediatamente inscrito nas coisas. 

A fórmula de captar os registros históricos inscritos nos lugares e nos objetos, que se 

expandirá radicalmente aos objetos e lugares do século XIX no ciclo de Passagens, são 

prefigurados naqueles textos de Benjamin, como afirma Willi Bolle: “Lugares e objetos 

enquanto sinais topográficos tornam-se vasos recipientes de uma história da percepção, da 

sensibilidade e da formação de emoções” (BOLLE, 2000, p. 336). Compõem-se assim 

imagens dos lugares onde se “superpõem os tempos da infância e da Antiguidade, da 

adolescência e da mitologia da Modernidade” (BOLLE, 2000, p. 335). Neste experimento 

explicitamente influenciado pelas composições surrealistas se manifesta ainda implicitamente 

o conceito de “pré-história do século XIX” como produção da antiguidade a partir do “mais 

recente” (LINDNER, 2007, p. 32), tema das primeiras incursões benjaminiana no “Trabalho 

das passagens”.  

Os objetos daquela “pré-história” já se referem naquele momento ao mais imediato, 

lançado nas profundezas temporais pelo “espaço tornado passado (Raumgewordene  

Vergangenheit)” (KRANZ, 2011). Ou no contexto desta tese, do particular  materialismo, 

figurado no processo poético de modernização – isto é, radical temporalização (LINDROOS, 

1998) – das coisas, experimentado inicialmente pelo surrealismo e que, nas fases mais tardias 

da obra benjaminiana, será atribuído ao coração da coisa específica e mais moderna entre os 

objetos. 
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Trata-se, pois, de reconhecer o contexto de emergência dos “Primeiros esboços” de 

Passagens como preparação e primária experimentação do mapeamento dos “aspectos” 

“originalmente arcaicos da modernidade interpretada como mito”, na constituição da 

“metacrítica do surrealismo” (CARCHIA, 2007, p. 174) elaborada em Passagens.  

Sendo assim, é preciso reconhecer que tanto a relação da obra benjaminiana com a 

poética surrealista como com os próprios surrealistas (BISCHOF; LENK, 2007, p. 180s) têm 

como cenário uma crítica inerente que se desdobra em uma concepção de história particular, 

que passa a abarcar aspectos até então marginais da experiência moderna (BISCHOF; LENK, 

2007, p. 187). Isto é, a passagem do método benjaminiano pelo círculo surrealista é 

caracterizada pela potencialização da força crítica – no sentido da ênfase em uma face 

“objetiva” das coisas, que revelariam aspectos até então negligenciados pelo seu caráter 

“antiquado”, pela sua aparência de “ultrapassados” – do conceito benjaminiano de história em 

formação naquelas circunstâncias. 

De tal modo, pode-se reconhecer que a “relação” da obra benjaminiana com o 

surrealismo contém mesmo em sua gênese seu aspecto crítico.  Esse aspecto de “metacrítica” 

engendrado pelas Passagens em relação à “filosofia da embriaguez, do choque 

metropolitano” (CARCHIA, 2007, p. 174) que caracteriza a poética surrealista, já se 

apresentara no ensaio sobre o surrealismo de 1928/9 (STEINER, 2007, p. 148) e se distingue 

por uma crítica interna ao surrealismo, uma crítica que se apropria de seus métodos de acesso 

à “face mitológica” da metrópole moderna com intuito exclusivo a estilhaçar, de interromper 

sua reprodução.   

Trata-se, portanto, de uma apropriação, como Alexia Bretas ressalta, da 

“sobrerrealidade (surréalité)” como uma “propedêutica” a uma “realidade absoluta”, onde 

“sonho e vigília não se opõem” (BRETAS, 2008, p. 117). Mas a visada ao sonho não poderia 

apenas se contentar com esse, pois o mesmo não meramente se opõe à vigília, já que para 

Benjamin, quem sonha espera algo (BENJAMIN, 2006, p. 936). Desde sua origem a face 

surrealista (mais “concreta”) porta os elementos de sua crítica, ou como discutem Bischof; 

Lenk, a “relação” entre Benjamin e a poética surrealista não é “unilateral” (BISCHOF; 

LENK, 2007, p. 178). A principal imagem desta relação crítica inerente é a figura do 

“despertar”
184

. Para acompanhar a dialética benjaminiana do despertar como tema estruturante 
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 Para outra perspectiva acerca do tema da relação do sonho/sono e despertar na constituição da modernidade, 

de certa forma, enquanto projeto de “modernização”, cf. o texto fundamental de Jacques Rancière (1996). Para o 

teórico francês a própria noção de modernidade, de certa forma seu elemento teleológico, se inscreve a partir da 

lógica – filosófica e política – da ambivalência de seu projeto de “realização”; nas palavras de Rancière: “Now, 

Hegel’s assumption ins that this prehistory is over. Whatever meaning, more or less crude or refined, may be 
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e figura da “teoria da história” de Passagens já formulada em seus primeiros esboços, faz-se 

necessário acompanhar alguns desdobramentos desse tema. 

Se nos Primeiros esboços o “adormecer” faz-se como experiência do “limiar 

(scwellen)” (BENJAMIN, 2006, p. 937; GS V, p. 1025), assim também o “despertar 

(Erwachen)” se apresenta como limiar. Sonho e vigília não se opõem, pois ambos se 

interpenetram em algum espaço-instante. O saber limiar (MENNINGHAUS, 1986) 

“performatizado” pelas Passagens em suas origens demora-se ao limiar como lição 

introdutória à ruptura; representada pela imagem de que apenas se aprofundando no sonho 

pode-se despertar
185

. O que reúne sonho e rememoração nas bases da gênese do “Projeto das 

passagens” é a estratégia – “tactics” (PENSKY, 1996, p. 169) – de evidenciar as rupturas em 

qualquer passagem, ou os limiares como continuidade de rupturas (“Untergang”). O despertar 

é a estratégia, a “tentativa (Versuche)”, a “técnica” (GS V, p. 1006) de dissolução do 

sono/sonho a partir de sua própria estrutura.  

A “experiência limiar (Schwellenerfahrungen)” (GS V, p. 1025), a passagem do sono 

à vigila nos “Primeiros esboços” é a “primeira” imagem da dialética, o despertar. Seus dois 

aspectos são as bases dos “prolegômenos” de Passagens representadas pelas obras do 

surrealismo e de Proust, a partir do qual se constitui o “modelo crítico” (PENSKY, 1996, p. 

170). Neste texto, Max Pensky identifica a aproximação crítica de Benjamin em relação ao 

“poder da rememoração” (PENSKY, 1996, p. 179) das obras de Marcel Proust e dos 

surrealistas à “resolução” das antinomias do alegórico (PENSKY, 1996, p. 170-172), da 

salvação e destruição das coisas pela intensão do alegorista. Max Pensky ainda identifica, de 

maneira altamente significativa, aquela resolução – a partir do mapeamento do tema da 

rememoração nas obras de Proust e dos surrealistas – da virada da “tarefa metodológica” do 

                                                                                                                                                         
given to the concepts of the end of history, of the age of prose, and soon, there remains the assumption that the 

captive meaning has already been redeemed, that the age of figurative prehistory of reason, or, through the 

deceptive power of dispersion of meaning, its collapse into pure non-sense. Now what happens if one wants to 

dismiss the conclusion while retaining the conceptual framework, if one wants to assume that the Hegelian 

‘emancipation of meaning’ is not the emancipation of human meaning, the true emancipation of human beings? 

One has to assume, then, that in fact modernity is still unachieved, unfulfilled, or any other equivalent. Bur this 

‘unfulfillment’ will still be conceived will still be conceived in Hegelian terms: one will assume that the 

redemption of meaning has not yet been achieved, that there is still captive meaning to be freed.[…] Thus the 

philosophical and political task of emancipation becomes identified whit the task of circumscribing the 

unreasonable forms of reason and delivering their sleeping meaning. Sleeping reason becomes a dreaming 

reason” (RANCIÈRE, 1996, p. 27). Para Rancière, Benjamin foi “o pensador que tratou mais seriamente das 

implicações e contradições do dreaming cogito [...] com os desdobramentos [outcomes] da duplicidade 

envolvidas no pensamento modernista da emancipação” (RANCIÈRE, 1996, p. 31). 
185

 Benjamin escreve em “Passagens Parisienses”, portanto, nos primeiros esboços de Passagens: “Os primeiros 

estímulos do despertar aprofundam o sono” (BENJAMIN, 2006, p. 946). Esta formulação seminal para a obra 

tardia de Benjamin deve ser interpretada a partir do “momento teleológico” nela inscrito (BENJAMIN, 2006, p. 

936), isto é, seu momento dialético: assim como o sono mais profundo antecede o “despertar”, o despertar exige 

o sono mais profundo. 
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“deciframento (decipherment)” à perspectiva da construção na passagem da estrutura 

filosófica do Trauerspielbuch para as Passagens (PENSKY, 1996, p. 188). No contexto das 

discussões aqui empreendidas, se esforça assim para identificar àquela perspectiva de 

construção não a uma virada no interior do “desenvolvimento teórico” do “Projeto das 

passagens” (PENSKY, 1996, p. 189), mas à própria estrutura do experimento histórico-

dialético de Passagens, prefigurada na categoria da origem no “Prefácio” do Trauerspielbuch 

e demonstrada na obra tardia de Benjamin.  

Deste modo, o conhecido interesse de Benjamin pela obra de Proust– o que a torna 

“sobremaneira importante” para a noção de história presente em Passagens – é o aspecto 

supostamente dialético que o escritor confere à sua obra (BENJAMIN, 2006, p. 923), uma 

“teleologia” do despertar correspondente a estrutura dialética
186

 do sonho que, para Benjamin, 

os surrealistas tentam afastar de suas imagens. 

O saber limiar ensaiado em Passagens Parisienses são os primeiros traços de uma 

particular dialética que deve ser mais demonstrada que narrada, tornada tema. Benjamin 

define que o “limiar é uma zona (Schwelle ist eine Zone)”, é “mudança, transição, fluxo 

(Wandel, Übergang, Fluten) [...]” (BENJAMIN, 2006, p. 535; GS V, p. 618), isto é, uma 

passagem
187

 (GAGNEBIN, 2010, p. 13) que leva em si o próprio caminho do sonho. É a 

associação da “estrutura” do “despertar” à imagem do limiar/passagem que “conduz às 

possibilidades teóricas e às dificuldades do conceito de despertar” (WEIDMANN, 2011, p. 

49). Como se verá, trata-se da figuração de uma experiência em uma imagem dialética do 

processo de conhecimento. 

 A passagem entre o mapeamento dos temas “mitológicos” da modernidade de modo 

surrealista e a crítica interna a este projeto se condensam no conceito de “despertar” 

(CARCHIA, 2007, p. 174), tema que se apresenta como central tanto no “texto fundador do 
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 O texto de Pensky também é uma importante referência acerca da concepção proustiana de “vitória sobre o 

tempo” (p. 175), bem como os limites da apropriação benjaminiana da obra de Proust (PENSKY, 1996, p. 

179ss). Mencionaremos tais características nas seções do quarto capítulo desta tese. 
187

 Jeanne Marie Gagnebin dedica um importante texto às relações entre “limiar” e “fronteira” – conceitos que 

Benjamin diferencia no fragmento citado acima – no contexto de Passagens. A autora ainda ressalta: “O 

conceito de Scwelle, limiar, soleira, umbral, seuil, pertence igualmente ao domínio de metáforas espaciais que 

designam operações intelectuais e espirituais; mas se inscreve de antemão num registro mais amplo, registro de 

movimento, registro de ultrapassagem, de ‘passagem’, justamente de transições, em alemão, registro do 

Übergang” (GAGNEBIN, 2010, p. 13). Gagnebin ainda menciona, fazendo referência a Winfried Menninghaus 

(MENNINGHAUS, 1986) o ciclo berlinense (Infância [...] e Crônica [...]), que se caracterizaria como “livros de 

passagens”, no qual a infância aparece como “país tanto das descobertas quanto dos limiares” (GAGNEBIN, 

2010, p. 17), Para Menninghaus, as “experiências limiares” não são apenas os temas de Passagens, mas também 

“forma” e “intenção” (MENNINGHAUS, 1986, p. 09) do projeto benjaminiano, remontando também sua obra 

tardia. 
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trabalho das Passagens”
188

 (BENJAMIN, 2006, p. 900), quanto em todo ciclo de Passagens 

(WEIDMANN, 2011, p. 342). A noção do “despertar” emerge no contexto dos “primeiros 

esboços”, como desdobramento crítico de três pontos de referência: a “interpretação dos 

sonhos” da psicanálise freudiana, a “analogia entre o despertar e o recordar” presente na obra 

de Proust (BOLLE, 1996b, p. 13) e a concepção de Ernst Bloch de inconsciência do instante 

vivido (BENJAMIN, 2006, p. 20)
189

.  

O caráter limiar da relação entre sonho e despertar aparece também na noção de 

“iluminação profana”, presente no ensaio sobre o surrealismo. Assim como a noção de 

“despertar”, as “iluminações profanas” se referem àquele local de passagem, ao limiar a que a 

interpretação benjaminiana da modernidade faz referência. Para Irving Wohlfarth: 

Each  term  of  this  elliptical,  chiastic  oxymoron  is  essential  to  the  other,  and 

the  resulting   tension  destabilizes  the  frontiers  between  the  two. ‘Profane’ 

illumination:  Benjamin  resists  all  appeals  to  some  archaic  source  of  

inspiration,  and casts  his lot  with a historically irreversible, but still embryonic,  

process  of enlightenment.  Profane  ‘illumination’: mystical  traditions  still  

survive,  in  damaged  form, as  the  paradoxical  condition  for  modes  of  

secularization  that  are  other wise repressed,  in  theory  as  in  practice,  by  

standard  Weberian  models of  ‘disenchantment’.  Ellipsis, oxymoron,  synecdoche  

and  chiasmus  are,  in  short,  not  merely figures  of  speech  but  figures  of  

thought  —  Benjamin’ s  image-space,  his  no man’ s land (WOHLFARTH, 2002, 

p. 78). 

 

A “terra de ninguém (no man’s land)”
190

, enquanto registro de “figuras de 

pensamento”, da estratégia construtiva da filosofia benjaminiana corresponde aquele “limiar” 

a partir do qual o sono/sonho contém o despertar. No bojo da filosofia benjaminiana do 

“esclarecimento”, ao aspecto teleológico desse é incluído os elementos de seu processo. 

De tal modo, a figura do “despertar” reúne a constituição e a descontinuidade entre o 

projeto benjaminiano e a elaboração surrealista da “mitologia moderna”. O “despertar” se 

inscreve na própria caracterização surrealista do mito da modernidade, pois o “sonho espera 

secretamente (wartet heimlich) pelo despertar” (BENJAMIN, 2006, p. 936; GS V, p. 1024), 

como aparece nos “primeiros esboços”. Benjamin insere deste modo o “despertar” no sonho 

que teima em recusá-lo. A “metacrítica” benjaminiana do surrealismo é regida pela astúcia a 

partir da qual a dialética extraída do passado e se torna método (GS V, p. 1058).  

O reconhecimento da imagem da “antiguidade”, do “mais antigo” nas coisas 

cotidianas, mais imediatas, como cerne da produção surrealista do “mito” carrega para 
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 Nota do editor sobre caráter “fundador” do conjunto “Passagens Parisienses”. 
189

 Na Introdução à Edição Alemã, de Rolf Tiedemann.  
190

 Wohlfarth tem um importante texto sobre tal noção (WOHLFARTH, 1997); tal texto trata justamente de 

figuras do “limiar” disseminadas na obra de Benjamin, a partir da metáfora da terrível fronteira entre trincheiras. 
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Benjamin os traços do modelo histórico visado: a presença do “mais antigo” no mais recente 

rompe a noção de continuidade histórica em um duplo movimento. Inscrita nesta 

possibilidade de ruptura, como se verá, se assenta um dos princípios do conceito de história 

tardio de Walter Benjamin. Como adequadamente anota Uwe Steiner “a estrutura dialética do 

despertar se torna modelo tanto para a cognição histórica quanto para a práxis política” 

(STEINER, 2007, p. 149). Esta é a dupla orientação do “Trabalho das passagens”, que 

aparece na figura das orientações ao passado e ao presente (BENJAMIN, 2006, p. 945). A 

“objetividade” – imediaticidade das experiências oníricas – do experimento “materialista” do 

surrealismo articulada à sobreposição do anterior ao mais recente no trabalho da rememoração 

(e a “mémoire involontaire” proustiana é seu primeiro modelo) concorre com a formação da 

imagem da dupla orientação histórica, que subjaz a teoria e a historiografia elaborada em 

Passagens, como será mencionado na seção seguinte. Uma adequada via de acesso àquela 

dupla orientação são as explorações do aspecto construtivo elaborado por Benjamin ao longo 

de sua obra tardia. 

A gênese do aspecto construtivo do ciclo de Passagens se adere ao método da 

montagem surrealista desviado da figura do sonho à noção do despertar. Benjamin escreve 

nos conjuntos “Passagens Parisienses”: “O século XIX, para falar como os surrealistas: são os 

ruídos que intervêm em nosso sonho, que interpretamos ao despertar” (BENJAMIN, 2006, p. 

908). Mesmo vinculada ao reconhecimento surrealista da “mitologia moderna”, desde sua 

gênese, o projeto benjaminiano se diferencia pela ênfase no despertar como ruptura em 

relação ao surrealismo que “permanece prisioneiro da mesma fantasmagoria que ele põe em 

evidência” (CARCHIA, 2007, p. 175). O “modelo” para esta mitologia moderna orientada à 

sua ruptura é então a experiência do despertar como o “cavalo de Troia” (BENJAMIN, 2006, 

p. 938) inserido no sonho (BOLLE, 1996b, p. 13). O despertar, neste primeiro plano das 

Passagens, já assume o papel de contraponto, de instrumento de apresentação e dissolução da 

estrutura do “sonho”. O “sonho coletivo” é tema de Passagens, na medida em que nele 

Benjamin já visa o “despertar” como modelo historiográfico crítico: “Nos ‘sonhos coletivos’ 

do século XIX – que se materializam em construções como as passagens, nas modas e na 

produção de imagens – se expressa a mitologia da Modernidade”, escreveu Willi Bolle 

(BOLLE 1996b, p. 14).  
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Como descrito, desde seus primeiros momentos, o “Trabalho das passagens” 

experimenta a noção do “despertar” como contraposto da tentativa surrealista de 

“permanecer”
191

 no sonho. Benjamin anotou: 

Existe uma experiência dialética totalmente singular. A experiência compulsória, 

drástica, que desmente toda ‘progressividade’ do devir e comprova toda aparente 

evolução como reviravolta dialética cuidadosamente composta, é o despertar do 

sonho. [...] E assim apresentamos o método novo, dialético, de escrever a história 

[...] (BENJAMIN, 2006, p. 916). 

 

A noção de uma “composição cuidadosa” da experiência dialética como modelo da 

“drástica” experiência do despertar, que aparece significativamente em outro trecho de 

Passagens Parisienses como “técnica do despertar” (BENJAMIN, 2006, p. 917) é o gérmen 

da concepção dialética de história ensaiada por Benjamin desde o ciclo de Passagens até sua 

“continuação” nos esboços do livro sobre “Baudelaire”. A ideia de “imagem dialética”, 

transposição benjaminiana da “origem” à teoria da história (BENJAMIN, 2006, p. 504) antes 

de sua representação ou, em si mesma, como categoria teórica, mesmo complexa, não pode 

significar mais do que um dos nomes da prática inscrita naquela perspectiva de “composição 

rigorosa” de imagens historiográficas que reúnem em seus conteúdos – “naturais”, “míticos”, 

etc. – o núcleo teórico da ideia de história da obra tardia de Benjamin. 

Ao contrário de entender os “Primeiros esboços” como “divagações” (BENJAMIN, 

2006, p. 17) e da constituição das Passagens como “reconstituição mística” (BENJAMIN, 

2006, p. 21), como interpreta o editor Rolf Tiedemann
192

, se reconhece naqueles textos a 

presença da ideia de dialética histórica, mesmo que ainda não desdobrada e em suas primeiras 

experimentações, como tema estruturante de Passagens. A concepção crítica de história é 

demonstrada em sua transposição da teoria do conhecimento no Trauerspielbuch para a teoria 

do conhecimento histórico desdobrada no “Trabalho das passagens”. 

Assim também o “papel de intérprete” dos “sonhos coletivos” que para Benjamin cabe 

ao historiador (BOLLE, 1996b, p. 13) se contrapõe naqueles primeiros momentos à 

“historiografia que se empenhou em mostrar ‘como as coisas efetivamente aconteceram”, à 

“narrativa histórica clássica”, caracterizada como “o narcótico mais poderoso do século XIX” 

(BENJAMIN, 2006, p. 947). Deste modo, a crítica à “narrativa histórica tradicional” e o 
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 Como no trecho do reunido em Notas e Materiais: “Delimitação da tendência deste trabalho em relação à 

Aragon: enquanto Aragon persiste no domínio do sonho. Deve ser encontrada aqui a constelação do despertar 

[...]. Trata-se aqui da dissolução da ‘mitologia’ no espaço da história” (BENJAMIN, 2006, p. 500). 
192

 Na Introdução à edição alemã de 1982, reproduzida nas Passagens. 
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despertar como técnica de reconhecimento, de desvelamento da história
193

, de dissolução da 

aparência histórica (BENJAMIN, 2006, p. 948) são temas que terão seu desdobramento nas 

mesmas, e/ou em outras configurações, até os últimos textos de Benjamin.  

Mas, para além da particular relação temática
194

 – que terá espaço para discussão nos 

capítulos seguintes – é necessário ressaltar aqui a estrutura que perpassa os desdobramentos 

do ciclo de Passagens. Tal estrutura, como se sabe, encontra seu tema por excelência na 

concepção crítica à “narrativa histórica tradicional”. Mas o que a torna fundamentalmente 

atual é justamente o que ultrapassa o caráter crítico-temático. Tema da seção seguinte, o 

reconhecimento desta estrutura revela os fundamentos teórico-filosóficos das estratégias 

historiográficas que caracterizam a obra tardia de Benjamin em seus diferentes níveis, desde 

os “Primeiros esboços”, à sua “pós-história” no “Baudelaire”. 

 

3.2 A Gênese do Princípio Construtivo nos “Primeiros Esboços” de Passagens  

 

Relacionada à seção anterior, esta parte se dedicará a uma espécie de “introdução” à 

obra benjaminiana tardia, a partir de discussões de algumas características da gênese do 

“Projeto das passagens” e de algumas considerações sobre seus primeiros esboços. Se por um 

lado se reconhece o papel da “teoria do despertar” como elemento constituidor do tema da 

filosofia da história de “Passagens” – as especificidades da “filosofia do esclarecimento” que 

essa porta – esta seção destacará outro aspecto da mesma produção que, embora não possa ser 

separado dos desdobramentos temáticos, apenas com um relativo esforço pode ser 

demonstrado. Trata-se assim, no contexto do objetivo desde capítulo, de reconhecer a gênese 

no “princípio construtivo” das estratégias teórico-metodológicas que caracterizam as 

Passagens – e que, naturalmente, são refiguradas em cada um de seus contextos – no contexto 

de seus primeiros momentos. 

Isto significa que no conjunto de notas que formam os “Primeiros esboços” se percebe 

imediatamente não apenas uma afinidade temática, mas mesmo uma estrutura particular entre 

seus desenvolvimentos. Tais textos poderiam ser entendidos em seu caráter de 
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 Como já aparece também no contexto dos “Primeiros esboços” os “sonhos coletivos” correspondem à 

“expressão” das “condições econômicas, sob as quais as sociedades existem” (BENJAMIN, 2006, p. 936). Na 

fórmula “o coletivo que sonha ignora a história” identifica o despertar ao reconhecimento, a “interpretação” das 

“condições econômicas da vida do coletivo” (BENJAMIN, 2006, p. 936). 
194

 O desdobramento histórico dos temas protagonizado pelas “Passagens”, como passagem entre os temas da 

primeira e terceira parte deste trabalho: o ordenados pelo ritmo da origem – “restauração” e “reprodução” por um 

lado, “incompleto e inacabado”, por outro lado (BENJAMIN, 1984, p. 68) – ou da estrutura de 

acabamento/inacabamento da história (BENJAMIN, 2006, p. 513), respectivamente.  
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fragmentos/incompletude por sua característica de notas preparatórias de um livro, de um 

trabalho que visaria de alguma forma seu acabamento (BENJAMIN, GS V, p. 1076). Mas 

tratando-se de Passagens, na perspectiva aqui adotada, pode-se formular uma interpretação 

complementar. Sob o viés de sua possível abertura, a origem da história (do “conceito de 

história” e da “história interna” da obra) encontra não apenas uma justificativa teórico-

temática, mas também o primeiro momento de ensaio estrutural em seus “Primeiros 

esboços”. Forja-se ali uma noção de história altamente particular. 

As passagens dos “Primeiros esboços” ao conjunto de Notas e Materiais e a orientação 

ao “Baudelaire” são marcadas não apenas pelo desenvolvimento/incremento de temas, mas 

também e significativamente pela experimentação de formas, no que se refere às estratégias 

de composição e aos modos de apresentação, que não apenas se adequam a tais temas, mas 

que funcionam como reconhecimento da particular especificidade do complexo sujeito-

método-objeto, da qual se origina o conceito de história da obra; nas palavras de Benjamin: 

O ser passado (Vergangen), não ser mais, é o que trabalha com mais paixão nas 

coisas. É a isso que o historiador confia o seu assunto. Prende-se a essa força e 

reconhece as coisas como são no momento do não-mais-ser (des Nicht-mehr-Seins). 

[...]. E a força que trabalha nelas é a dialética (Und die Kraft die in ihnen arbeitet, ist 

die Dialektik). A dialética as revolve, as revoluciona, revira para baixo o que está 

por cima, faz delas o que nunca foram (macht da sie nichts mehr von dem blieben 

was sie sind)... (BENJAMIN, 2006, p. 909; GS V, p. 1001). 

 

Nesta passagem, datada dos “Primeiros esboços”, figura o elemento central que 

estrutura a obra tardia de Benjamin. A experimentação de formas, o aspecto construtivo que 

caracteriza os desdobramentos do ciclo de Passagens, se apresenta como tentativa teórico-

temática de revelar a dialética das coisas, a qual o historiador deve “confiar o seu assunto”. O 

aspecto “construtivo”, que é mencionado nessa interpretação como elemento central do 

conceito de história que marca a obra tardia de Benjamin, tem naquela passagem uma de suas 

tentativas de teorização. A importância da força revolucionária inscrita nas coisas só pode ser 

ressaltada a partir do reconhecimento do aspecto do contexto a qual elas pertencem. As 

orientações temáticas de Passagens buscam ressaltar este contexto, entendido como a 

“modernidade”. 

Para o próprio Benjamin, o “Projeto das passagens” e o livro sobre o drama barroco 

possuem como “paralelismo” o “tema comum” da “teologia do inferno” (BENJAMIN, 2006, 

p. 935), isto é, uma reflexão sobre a temporalidade moderna, ou o “tempo do inferno” 

(BENJAMIN, 2006, p. 921) como o “novo no contexto do que sempre existiu” (Op. Cit., p. 

920). O moderno enredado nesta “eterna novidade” mostra o “fato de que o rosto do mundo 
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[...] nunca muda” (BENJAMIN, 2006, p. 921) e deve ser caracterizado pela determinação, 

pela demonstração da “totalidade dos traços em que o moderno se manifesta” (BENJAMIN, 

2006, p. 922). Tal aspecto do moderno, “tão variado quanto os variados aspectos do mesmo 

caleidoscópio” (BENJAMIN, 2006, p. 925), revela que qualquer nova imagem só poderá ser 

uma reconfiguração da anterior. Mais do que intuída, tal imagem deve ser traçada, os temas 

devem ser percorridos. Apenas nos sucessivos giros, nas repetidas configurações temáticas, na 

vertigem sobre o material que se expande permanentemente, sua força pode ser revelada. 

Assim quase todos
195

 os temas de Passagens estão reunidos em seus “Primeiros 

esboços”: as passagens como limiares; os tipos do flâneur, do jogador e do colecionador; a 

interpenetração, na imagem das ruas, de sonhos, violência e desejos; a história literária e a 

história do “mercado literário”; as relações entre tradição e modernidade, a moda; as 

ambiguidades da percepção do espaço sob a embriaguez, a superposição temporal, o tema da 

perspectiva, da especificidade da temporalidade moderna, para ficar apenas em alguns 

exemplos. A obra tardia de Benjamin em torno do ciclo de Passagens se desdobra sobre tais 

temas na medida em que o arranjo e as experiências metodológicas reproduzem e restauram 

(BENJAMIN, 1984, p. 68) a orientação do “trabalho” operada – mas velada – naquelas 

materiais. 

Além da estrutura temática, nos “Primeiros esboços” – especialmente o longo conjunto 

de notas chamado de “Passagens Parisienses” – constam os fundamentos teóricos 

desdobrados no decorrer da elaboração de Passagens: como mencionado, o tema do despertar, 

a perspectiva materialista e, especialmente, a noção de dialética, como aparece na citação 

acima (BENJAMIN, 2006, p. 909; GS V, p. 1001).  Dessa forma o que diferencia
196

 

significativamente os momentos da história interna de Passagens em seu processo de 

elaboração posterior é a experiência do arranjo dos materiais. 

A experiência metodológica de captura da “força” que “trabalha com mais paixão nas 

coisas” aparece assim como núcleo propulsor do avanço sobre a bibliografia – de começar 

com apenas um, depois desdobrar-se em 405 trechos em Passagens Parisienses e em seguida 

avançar para mais de quatro mil no conjunto de Notas e Materiais – ao mesmo tempo em que 

o desvio ao livro sobre “Baudelaire” caracteriza-se como miniaturização, como “extrema 

condensação” dos materiais de Passagens, como se verá. O diferencial entre os planos do 
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 Mais da metade os trechos de Passagens Parisienses – um dos conjuntos de notas dos “primeiros esboços” – 

foram transferidos para o volume maior de notas – chamado pelo editor de “Notas e Materiais” – e, certamente, 

permaneceram também em boa quantidade nos momentos seguintes – ensaios sobre Baudelaire e o livro 

Baudelaire – de Passagens. 
196

 E assim o que se mostra como incremento, para além da expansão monstruosa dos materiais. 
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ciclo de Passagens figura assim como sucessivos, cuidadosos redimensionamento e rearranjo 

na experiência construtiva do conceito de dialética, teoricamente apenas esboçado, mas 

certamente metodologicamente demonstrado no ciclo de Passagens.  

A sucessiva configuração e reconfiguração dos temas, como mise en abyme – ou, 

como aparece em um trecho de Notas e Materiais, o “Schrecken des Irrgangs” (GS V, p. 647) 

– nos materiais é a primeira parte de um mesmo movimento. Primeira parte voltada ao 

passado, caracterizadora dos aspectos do inferno, repetição temática e restauração de seu 

ritmo; um ritmo infernal em que as coisas portam a convulsão a ser restaurada 

metodologicamente; seu modelo, como se verá, aparecerá nos mais tardios momentos do 

“Projeto”. 

Trata-se do original imperativo de erigir uma “construção sob total eliminação da 

teoria”, de uma “construção a partir dos fatos” (BENJAMIN, 2006, p. 947). Um radical 

materialismo levaria a dialética ao seu extremo desagregador; a construção em torno da obra 

historiográfica benjaminiana fora arrastada a tal extremo, em sua dupla orientação. 

O aspecto da construção dialética aparece não apenas como princípio (histórico-

epistemológico) de orientação da dialética ao trabalho do tempo das coisas, a “concretização” 

da teoria, isto é, sua temporalização; mas como igualmente movimento de teorização da 

prática (e por isso política), pela representação do “ser passado” do “não mais ser” na ação 

presente. O procedimento experimentado se caracteriza como “visão dupla” (BENJAMIN, 

1984, p. 68) promovida pelo variado esforço a partir do mesmo centro. 

Esta é a “dupla orientação” de Passagens do “passado até o presente” e do “presente 

ao passado” (BENJAMIN, 2006, p. 945), ou como aparece em uma passagem fundamental de 

Passagens Parisienses: o evidenciamento tanto da “situação histórica concreta” do objeto 

quanto da “situação concreta e histórica do interesse”
197

 pelo “objeto” (BENJAMIN, 2006, p. 

939). Trata-se, pois, da mobilização dialética da força histórica do “ocorrido” no presente e, 

portanto, da “atualização”, da presentificação (reconhecimento do interesse atual como 

mobilizador) do passado (BENJAMIN, 2006, p. 939). É no evidenciamento da “situação 

histórica”, a construção do contexto de conexões nos temas – a reconfiguração caleidoscópica 

dos traços do moderno – que o interesse pelo passado se revela. Portanto, para Benjamin o 

“passado” submetido à “crescente condensação (integração)” no avanço sobre a 

multiplicidade dos materiais “pode adquirir um grau mais alto de atualidade do que no próprio 
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 O grifo é de Benjamin. 
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momento de sua existência” (BENJAMIN, 2006, p. 939), isto é, pode-se revelar como “ser 

passado”, como “momento do não-mais-ser” em cada um de seus infinitos temas.  

Na figuração deste particular ritmo, a reprodução/restauração e a 

incompletude/inacabamento podem corresponder a duas orientações de um mesmo 

procedimento. Não se trata meramente de se esperar o julgamento do tempo (WOHLFARTH, 

2002, p. 69), mas de construí-lo a partir do que resta do passado. 

Assim o princípio construtivo refere-se à “dupla orientação” que visa captar nas 

malhas da teoria a verdade inscrita nas coisas ao ponto daquela desaparecer: a “perscrutação 

dialética” e a “presentificação das conexões do passado” (BENJAMIN, 2006, p. 939), 

mobilizada pela “confrontação” das noções de “imagem dialética” e “agora da 

cognoscibilidade”, respectivamente (Idem, p. 951). A gradiente da obra tardia de Benjamin 

tem por base a reunião de reconhecimento da verdade e do caráter político do passado, em 

epistemologia da história (imagem dialética) e experiência metodológica (agora da 

cognoscibilidade).   

Consequentemente, a tida como categoria central da noção benjaminiana de história, a 

“imagem dialética”, opera como revelador do “momento temporal” do ocorrido ao condensar 

o “choque” (BENJAMIN, 2006, p. 951) do “ser passado”, aquilo que revira no “não mais 

ser”. Mas a exibição dialética do passado imobiliza em imagem
198

 o movimento inerente ao 

“histórico”, de modo que ele possa dissolver qualquer continuidade: a “dialética na 

imobilidade” é a “quintessência do método” (BENJAMIN, 2006, p. 949) ao representar 

dialeticamente o “anterior” e o “agora” para além de qualquer continuidade. Mas o sonho, 

para Benjamin, porta como télos o despertar (BENJAMIN, 2006, p. 936) do mesmo modo que 

naquela imobilização (desmobilizadora) reside sua remobilização.  

O ciclo de Passagens, a despeito de seu elemento de coleção extensiva de temas, 

também se orienta com a “máxima intensidade para fora” (BENJAMIN, 2006, p. 931) do 

círculo mágico – de seu destino anteriormente traçado – da “pré-história”, das imagens 

“objetivas” de pura “imediaticidade” a qual ele se dedica. Por isso Benjamin demarca já 

explicitamente nos “Primeiros esboços” que seu interesse não é encontrar “formas da história 

primeva” nos “repertórios do século XIX”, mas sim, compreender aquele século como “uma 
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 Benjamin escreve nos materiais preparatórios para o exposé de 1935: “A dialética produz uma imagem na 

imobilidade. A aparência é essencial a esta última” (BENJAMIN, 2006, p. 1000). O caráter de “aparência” da 

imagem dialética, sua associação às “imagens arcaicas” foi um dos principais temas dos debates entre Adorno e 

Benjamin. Trata-se na prática de uma infindável discussão sobre a natureza das imagens – como o debate parecia 

– e mais sobre a função delas, entre se apresentarem como descoberta crítica (para Adorno) ou se extinguirem, 

sorvendo tudo no vórtice entre “vir-a-ser e extinção”, para utilizar as palavras do Prefácio. 
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forma na qual toda
199

 história primeva se renova” (Op. Cit., p. 947), se confronta com sua 

original alteridade
200

. 

Trata-se de uma dialética que explode a “aparência da história” ao passo que o 

reconhecimento do interesse mobilizado no agora vai além da “práxis” que apenas aproxima 

em um tempo vazio o passado e a ação presente (BENJAMIN, 2006, p. 939), pois ao mesmo 

tempo figuram como “expressão” (BENJAMIN, 2006, p. 936) da “situação histórica 

concreta” (imagem dialética), e a “interpretação” (BENJAMIN, 2006, p. 936) como 

apresentação do “interesse” no presente (agora da cognoscibilidade). O duplo movimento da 

dialética benjaminiana entre potencialização teórica e construção metodológica liquida em um 

só golpe a narrativa histórica “tradicional” e a ação reacionária no (e em relação ao) presente. 

O elemento de experimentação na “dupla orientação” de Passagens como elemento 

estruturante da obra tardia de Benjamin (da por assim dizer “anterioridade” dos “Primeiros 

esboços” à “posteridade” do “Baudelaire”) é a demonstração, o desempenho, ou melhor, a 

“transposição rigorosa” da estrutura da origem da teoria do conhecimento histórico à prática 

historiadora. Lembra-se que no Trauerspielbuch o “ritmo” do “originário” se revela na “visão 

dupla” que o reconhece como “restauração e reprodução” e como “incompleto e inacabado” 

(BENJAMIN, 1984, p.68); ou, a transposição da categoria da origem da teoria do 

conhecimento histórico à prática historiográfica.  

As Passagens apresentam consequentemente tanto a demonstração da categoria 

origem como revelam sua origem adequada.  Nos elementos das tentativas em torno da 

composição/montagem dos materiais reunidos, no aspecto de arranjo conferido pelos 

momentos de trabalho sobre/destes materiais – de “maços temáticos” aos complexos sistemas 

de referência (alfanumérico e depois de siglas), bem como de como a 

modelização/miniaturização orientada ao livro Baudelaire, além das estratégias de 

transposição/transferências destes materiais
201

 – figuram como momentos fundamentais da 

origem e da pós-história. Motivo da terceira parte deste trabalho, tais estratégias poderão 

apenas ser apresentadas aqui. 

Deste modo, dos chamados “Primeiros esboços” às etapas tardias da elaboração de 

Passagens, apresentam-se como diferencial a experiências metodológicas da montagem, da 

composição e do arranjo de materiais
202

 enquanto tentativa estrutural/formal do projeto de 

                                                 
199

 Grifo de Benjamin. 
200

 Aquela do tempo representada no Fragmento (cf. primeira parte). 
201

 Estratégias estas melhor discutidas no capítulo seguinte deste trabalho. 
202

 Após a retomada do projeto por volta de 1934, no contexto de sua primeira apresentação, Walter Benjamin 

traça significativamente suas perspectivas: “Se Wiesegrund [Adorno] tem suas reservas quanto ao modo de 
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radicalizar o conhecimento da estrutura dialética do trabalho do historiador, da obra e de seus 

objetos: a força que convulsiona aquele trabalho, que se revira no íntimo das coisas, no seu 

instante do “não-mais-ser”, que trabalha no “inferno na alma da mercadoria” (cf. terceira 

parte) e no inferno da temporalidade moderna, o que no íntimo das coisas não passa, seu 

aspecto passageiro. O trabalho do historiador, em nome do reconhecimento da condição 

radical de seus objetos, deveria abrir-se “ao mundo de estrita descontinuidade”, onde o novo 

não é retorno nem permanência, mas “a mesma coisa entrecruzada por inúmeras 

intermitências” (BENJAMIN, 2006, p. 922). É em referência a este específico “novo” que os 

desdobramentos de Passagens se mobilizam enquanto projeto de experimentação histórica.  

Não se trata aqui de afirmar mera continuidade teórica, muito menos temática, entre a 

categoria da origem (BENJAMIN, 1984, p. 67-68) e a “teoria” formulada em Passagens. O 

“original”, como aparece no “Prefácio”, “é objeto de descoberta” como singular 

reconhecimento e que não se “pode [o] considerar assegurado” (BENJAMIN, 1984, p. 68) 

antes de sua demonstração. Esta demonstração aparece em Passagens Parisienses como 

“método da composição” do trabalho (BENJAMIN, 2006, p. 931), como “valor construtivo” 

das sínteses por ele visadas (BENJAMIN, 2006, p. 938). 

Portanto, Passagens como ciclo da produção benjaminiana deve ser lida como 

processo/trabalho de montagem, composição e arranjo de um universo de “estrita 

descontinuidade” de materiais do/sobre o século XIX
203

, a partir do qual as “coisas 

entrecruzadas por inúmeras intermitências” (BENJAMIN, 2006, p. 922) possam ser reveladas 

em seu particular ritmo. O “momento” surrealista é assim restaurado e dissolvido no trabalho 

das coisas que ele abre, em favor do conhecimento que não se poderia acessar permanecendo 

no sonho. “A intermitência faz com que cada olhar no espaço encontre uma nova constelação” 

(BENJAMIN, 2006, p. 922), Benjamin escreve nos “primeiros esboços”. As constelações, 

tema da montagem e dos arranjos, poderiam assim emergir do espaço (entrecruzado e 

                                                                                                                                                         
divisão dos capítulos, ele acertou na mosca. [...]. Está em aberto por enquanto se isso há de ser buscado na 

direção que ele sugere. [...] A única coisa que de fato se pode dizer por ora é que ele terá de articular a oposição 

em que o livro se encontra com relação à pesquisa historiográfica prévia e tradicional numa maneira nova, 

lapidar e bem simples”. (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 194). Ou composição cuidadosa, transposição 

rigorosa. 
203

 Ao contrário de Adorno, o editor alemão acertadamente reconhece o aspecto da montagem de citações como 

elemento constituidor da parte mais extensiva de Passagens, as “Notas e Materiais”, (GS V, p. 1073). O trabalho 

de Rolf Tiedemann aparece não apenas como precursor das reflexões sobre o pensamento benjaminiano – 

Tiedemann elaborou provavelmente a primeira tese de doutorado sobre a obra de Walter Benjamin, sob a 

orientação de Adorno – como realizou o fundamental trabalho de edição dos escritos reunidos a partir de 1969 

(SMITH, 1988, p. 260). Trata-se nesta tese de, a partir dos fundamentos da filosofia benjaminiana, ampliar o 

espectro de tal interpretação em direção à totalidade do ciclo de Passagens: sua pré-história no Trauerspielbuch 

e sua pós-história em seus desdobramentos. 
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correspondente à superposição temporal
204

) no espírito do “encontro”. Trata-se de orientar a 

obra em direção ao trabalho do tempo nas coisas, tal como o trabalho – as Passagens – se 

orienta duplamente entre passado-presente e presente-passado (BENJAMIN, 2006, p. 945). A 

radicalidade das estratégias vanguardistas (a surrealista “montagem literária”, a narratividade 

dissonante/ descontínua, etc.) ultrapassa o seu próprio significado teórico e se insere na esfera 

superior da materialidade da operação historiográfica de Passagens.  

Os momentos constitutivos do projeto benjaminiano, sob este ponto de vista, assumem 

– a partir de seu aspecto de “momentos” de construção – um significado teórico-filosófico 

fundamental. Mas o deslinde de sua imagem exige um procedimento arriscado: reconhecer os 

fundamentos teóricos de modo que sejam identificados como aparência da materialidade, 

autêntico tema da visada. Faz-se necessário articular os significados ainda mais, de modo que 

talvez de suas ruínas possa ser visado o que lhe permanece.. As duas seções seguintes se 

dedicarão a tal articulação em seu lugar privilegiado; mesmo na matriz produtora dos 

significados e das estratégias que enredam a obra tardia de Benjamin. Trata-se, como logo se 

verá, do complexo de Notas e Materiais. 

 

3.3 O Caráter Constitutivo de “Notas e Materiais” 

 

Nesta seção se apresentam considerações sobre os temas reunidos, bem como acerca 

dos aspectos da reunião de materiais, do conjunto de textos conhecidos como “Notas e 

Materiais (Aufzeichnungen und Materialien)” (BENJAMIN, 2006; GS V). O objetivo é 

discutir as noções de história a partir da estrutura que protagoniza os desdobramentos do 

processo de composição extensiva de materiais do ciclo de Passagens. Como mencionado, a 

presença de alguns temas elaborados naquele conjunto têm sua gênese nos “Primeiros 

esboços” e se desdobram até os momentos mais tardios daquele ciclo. Além da apresentação 

estrutural do conjunto de Notas e Materiais e de algumas considerações sobre suas 

características, esta seção se dedicará a considerações acerca da forma de composição daquele 

conjunto. 

O complexo de textos reunidos pelos editores em Notas e Materiais – que até 1934 era 

chamado por Benjamin de “coletânea” – forma-se por trechos, citações e reflexões, e constitui 
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 “A percepção do espaço que corresponde a esta percepção do tempo é a superposição” (BENJAMIN, 2006, p. 

936). 
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a base documental, o “banco de dados” (BOLLE, 2006, p. 1147) do “Projeto das passagens” e 

do planejado livro sobre “Baudelaire”.  

Aquele complexo, reunido como texto, trata-se da reunião de um amplo conjunto de 

fichas, de um “labirinto textual” (BOLLE, 2000, p. 51) no qual Benjamin trabalhara entre 

1927 e 1940 e que corresponde a parte mais extensa da produção do ciclo de Passagens. A 

partir deste conjunto de notas se constituem o fundamento teórico-filosófico e o repositório 

das estratégias construtivo-metodológicas da passagem da filosofia da história do 

Trauerspielbuch para a noção de história da obra tardia de Benjamin.  

Reconhece-se, como elemento articulador da leitura aqui proposta, que aquela 

passagem da filosofia da história (do conhecimento da modernidade) do Trauerspielbuch para 

a teoria e metodologia da história como aspecto de permanência da empreitada benjaminiana 

se irradia a partir do trabalho em Notas e Materiais e se desdobra nos textos tardios do crítico 

alemão, notadamente em Sobre o Conceito de História e no “livro” Baudelaire.  

Como se discutirá a seguir, os principais obstáculos à abordagem de Notas e 

Materiais, a saber, sua extensão, sua forma e as particularidades de sua recepção devem 

compor não apenas uma representação da obra tardia de Benjamin, mas sim, serem 

reconhecidos também como elementos constituidores das interpretações possíveis desta, na 

medida em que produzidas e produtoras daquela obra. 

Após a elaboração dos chamados “Primeiros esboços” Benjamin interrompeu, para se 

dedicar a outros textos, por cerca de quatro anos o projeto em torno de Passagens (BOLLE, 

2000, p. 51). Com a retomada do projeto nos finais de 1934, Walter Benjamin alterou a 

“referência principal” do projeto de uma caracterização surrealista da experiência urbana para 

uma história baseada na “teoria interdisciplinar [...] do Institut für Sozialforschung” (BOLLE, 

2000, p. 51), incrementando o referencial do projeto e expandido seu universo temático. De 

um “ensaio surrealista” sobre a experiência urbana parisiense, as Passagens, a partir de sua 

retomada, tomam os rumos de uma pesquisa multidisciplinar e “pluritemática”, articulada a 

partir do tema da produção de uma história do século XIX.  

Durante os anos do exílio de seu autor (1935-1940), as Passagens ampliaram em pelo 

menos dez vezes sua extensão (de pouco mais de 400 para mais de quatro mil trechos), 

atingindo pelo menos 850 obras de referência (BENJAMIN, 2006, 1025), excetuando as 

“fontes secundárias”. O número de obras de referências elencado pelos editores alemães 

perfaz apenas uma pequena parte da referência bibliográfica planejada para a totalidade dos 
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planos de Passagens (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 852)
205

. Michael Espagne e Michel 

Werner puderam constataram, após pioneiro e minucioso trabalho sobre os planos do livro 

“Baudelaire”, que a passagem do complexo de Notas e Materiais ao planejado livro sobre o 

poeta francês atingira por ocasião de sua interrupção não mais do que uma pequena parte da 

pesquisa visada (ESPAGNE; WERNER, 2007). 

O universo de materiais da matriz de Passagens configura uma “enciclopédia urbana” 

(BOLLE, 2006, p. 1145), um “fichário (card index)” (LESLIE, 2007, p. 83) de temas 

históricos do século XIX, coligindo assim “um dispositivo de historiografia polifônica”
206

 

(BENJAMIN, 2006, p. 1147
207

), capaz de nutrir pesquisas historiográficas de modo quase 

inesgotável. Apresenta-se aqui a perspectiva, como será mais bem explanada abaixo, de que o 

conjunto de Notas e Materiais possui um específico caráter central no interior do “Projeto das 

passagens”. De sua aparência de mera coleção de referências deve emergir o aspecto de 

construção mobilizador da obra tardia de Walter Benjamin. Trata-se de reconhecer no 

trabalho com os materiais a constituição da matriz teórico-metodológica que formou a noção 

de história da obra tardia do crítico alemão. 

Assim, constituído entre 1927-1929 e 1934-1940, aquele conjunto foi formado pelos 

seus 4.190 trechos (citações, reflexões teóricas e anotações metodológicas) registrados em 

426 fichas (folhas de 14 x 22 cm. dobradas), arranjadas por sua vez em 36 seções que foram 

chamadas oportunamente pelos editores de “arquivos temáticos (Konvolute)”, ou “maços”, em 

uma referência ao aspecto do conjunto de fichas (cf. Apêndice II). Estas “fichas” foram 

produzidas pelo próprio Benjamin, que dobrou folhas de 14 x 22 cm. formando cartões 

(“fólios”) com quatro partes que foram preenchidas nas páginas ímpares (BOLLE, 2006, p. 

71), deixando metade do espaço da folha em branco. 

Aqueles “arquivos temáticos”, como mencionado, foram organizados a partir de um 

sistema alfanumérico de classificação, representado pelos editores entre “colchetes”. Dessa 

forma, para cada um dos 36 “arquivos temáticos”, Benjamin atribuiu uma letra (maiúsculas 

                                                 
205

 De acordo com Espagne e Werner, trata-se da diferença entre as obras mencionadas (relacionadas na lista dos 

editores) e as de fato utilizadas, bem como o material alcançado pelas reflexões inerentes aos desdobramentos de 

Passagens ao Baudelairebuch (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 850-852). 
206

 Reconhece-se aqui a importância do trabalho de Willi Bolle. Tanto como responsável pela edição brasileira 

de Passagens – que possibilitou o contato prematuro do autor desta tese com a obra principal de Benjamin por 

volta de novembro de 2006 – como as considerações sobre o aspecto construtivo da historiografia benjaminiana 

(BOLLE, 2011; 2000; 1996b) como acerca das estratégias historiográficas e sua relação com as transformações 

das relações entre saber, escrita e informação (cf. o posfácio às Passagens, “Um Painel com Milhares de 

Lâmpadas”, (BOLLE, 2006, p. 1141s)) para a qual a obra benjaminiana fora sensível. Também no que se refere à 

atenção de Bolle ao título do “Projeto” em português, Passagens, como referência aos importantes aspectos do 

pensamento de Benjamin. 
207

 Nota do responsável pela edição brasileira. 
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para as primeiras seções, depois minúsculas) restando outras onze letras minúsculas em 

branco, “possivelmente para futuros arquivos complementares”
208

 (BENJAMIN, 2006, p. 

72)
209

. Tanto a indicação das 12 letras minúsculas (c, e, f, h, n, o, q, s, t, u, v, w) que não 

foram utilizadas para composição de arquivos temáticos, quanto o procedimento de escrever 

nas páginas impares dos fólios devem também indicar, além da provável intenção de 

Benjamin de expandir a pesquisa e o registro em Notas e Materiais, o fato de que, desde sua 

gênese, aqueles materiais estavam destinados a uma instabilidade, a uma abertura 

metodológica garantida por aquelas, por assim dizer, “margens”, espaços em branco, figuras 

da estrutura móvel, mobilizável, que caracteriza as histórias e os experimentos lá registrados. 

Como mencionado, no que se refere ao arranjo dos trechos em Notas e Materiais, cada 

um dos trechos foi então marcado individualmente com uma letra, correspondente ao “arquivo 

temático” do qual fazia parte, bem como por um número, correspondente à posição da ficha 

no interior do “arquivo”
210

. Tal sistema de classificação em seções surge seguramente nos fins 

de 1934, após a retomada do projeto (SKRANDIES, 2011, p. 275), indicando que o próprio 

processo de reunião dos materiais, notadamente seu vertiginoso avanço, determinou a 

elaboração deste sistema.  

Sendo assim, pode-se constatar já de antemão que a estratégia classificatória de 

Passagens se origina e se sustenta a partir da pesquisa testemunhada pela coletânea de Notas e 

Materiais, visto o potencial incremento temático e a expansão da pesquisa que essa coletânea 

porta – bem como da sempre possível alteração da perspectiva. Reconhece-se que alteração da 

perspectiva do projeto a partir de 1934 (cf. acima BOLLE, 2000, p. 51) é a manifestação do 

processo de produção proporcionado pelo avanço sobre os materiais, produtor, mas 

condicionado também pelo sistema de classificação em constante processo de elaboração e 

                                                 
208

 Os “arquivos temáticos” foram elaborados entre 1934 e 1940, isto é, o número de 36 “arquivos temáticos” se 

deve exclusivamente a interrupção acidental do trabalho e não a qualquer finalização de seu objetivo 

(ESPAGNE; WERNER, 2007; 1987). Testemunha-se, por exemplo, arquivos temáticos compostos 

exclusivamente nos últimos momentos da obra benjaminiana (1939/40). 
209

 Nota do responsável pela edição brasileira. 
210

 Por exemplo: o trecho “Para que um fragmento do passado seja tocado pela atualidade não pode haver 

qualquer continuidade entre eles” (BENJAMIN, 2006, p. 512; GS V, p. 587) foi marcado por Benjamin com a 

letra “N” (corresponde ao “arquivo temático” que ele pertence, o “Teoria do Conhecimento, Teoria do 

Progresso”) e o número “7” (que indica por sua vez que tal trecho se encontra na sétima ficha do “arquivo 

temático”). Ainda no caso do trecho constar na terceira página da ficha (as fichas eram formadas, como 

mencionado, por páginas dobradas e Benjamin escreveu apenas na primeira e na terceira página) era adicionado 

à letra “a” após o número que se refere à ficha. Os editores adicionaram o “colchete”, a vírgula e um segundo 

número (BOLLE, 1996, p. 43) – no caso do exemplo, outro “7”, indicando que o trecho em questão é o sétimo 

da sétima ficha do arquivo “N” –, sendo assim, se é utilizada para representar o referido trecho a sigla “[N, 7, 

7]”. Este sistema alfanumérico de classificação serviu de modelo para os editores classificarem os “Primeiros 

esboços”, isto é, as siglas entre “cotovelos” das seções “Passagens Parisienses” não foram atribuídas por 

Benjamin. 
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reelaboração, mas que desde sua constituição abre espaço para aquela expansão de materiais e 

operação de pesquisa. Isto é, a expansão aos materiais, as alterações de perspectivas e as 

transformações temático-estruturais são momentos indissociáveis da prática historiográfico-

crítica engendrada pela obra tardia de Walter Benjamin.  Isto também materialmente, pois as 

próprias características físicas de Notas e Materiais – o sistema de classificação 

(potencialmente também um sistema de combinação e reclassificação), as partes em branco 

reservadas nas fichas (pois a metade, as faces “pares” das fichas, permanecera em branco) e 

mesmo o formato de fichas (reunidas em “maços”) – possibilitaram e fomentaram o avanço 

temático e a constituição teórica do ciclo de Passagens a partir de um modelo que engendrava 

a experimentação teórico-metodológica, o aspecto “construtivo”, como é também tratado 

nesta tese. 

 Consequentemente, a abertura teórico-filosófica daquele ciclo se inscreve assim, antes 

de tudo, no suporte, nas estratégias e nas condições de sua produção, nas possibilidades seu 

aspecto construtivo. A sofisticada teorização da ideia de história da obra tardia de Benjamin 

nada seria, por assim dizer, sem aquele particular trabalho de confecção e classificação das 

fichas. 

Sendo a extensa coleção de Notas e Materiais por vezes tomada como mero 

agrupamento mais ou menos aleatório de materiais o seu sistema de classificação, tal 

complexo, bem como seu sistema, até então recebera pouca atenção
211

. Explicitamente um 

sistema mais simples 
212

, o modelo de arranjo de materiais da parte central do ciclo de 

Passagens deve ser reconhecido no interior do projeto benjaminiano enquanto passagem para 

as experiências classificatórias altamente complexas – protagonizadas nos planos do 
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 É evidente que, nem de longe, apenas a produção benjaminiana se caracteriza por aquele rigoroso trabalho 

construtivo, pela reflexão, por assim dizer “metatextual” (ESPAGNE; WERNER, 2007; 1984), acerca da 

construção e pelo desenvolvimento de estratégias (como a classificação e a utilização de “siglas” para os 

materiais da produção). No que se refere à singularidade da obra benjaminiana, trata-se também de reiterar a 

particularidade da coligação entre tais estratégias, os temas e o conceito de história esboçado e aquelas 

estratégias. Ainda acerca da “pouca atenção” que se reconhece na recepção do complexo de Notas e Materiais, 

se reconhece que tal é frequentemente discutido, mas quase sempre através de um isolamento de suas partes, etc. 

cf. A fundamental e já clássica obra de Buck-Morss (BUCK-MORSS, 2002; 1989). 
212

 Notadamente o sistema de “siglas coloridas” (cf. terceira parte) de Passagens destaca-se mais no contexto da 

recepção dos manuscritos benjaminianos, seja pelo inicial desconhecimento acerca de seu significado (BOLLE, 

2006) ou pela sua inegável “qualidade estética” (BOLLE, 1996). Talvez esta, ao lado de tantas outras, 

especificidades da produção benjaminiana tardia ofusque a importância do sistema alfanumérico do arranjo de 

Notas e Materiais que é evidentemente mais simples – destituído de uma possível significação, mesmo que 

desconhecida, para além da estratégia de arranjo – mas que no contexto da obra tardia de Benjamin deve ser 

compreendido como primeira e original, dentre outras formas que seriam experimentadas. O significado do 

sistema alfanumérico de classificação se evidencia em toda sua força e importância justamente pelo fato de que 

não há nada além de sua materialidade – da confecção dos fólios e do registro da letra seguida do número – e de 

que essa revela a base de toda riqueza da obra tardia de Benjamin, suas experiências teórico-metodológicas 

visionárias.  
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“Baudelaire” (cf. terceira parte) –; passagem esta indissociável da operação de reunião dos 

materiais e ampliação dos temas.  

Se, por um lado, a classificação em “siglas coloridas” é explicitamente um sistema 

altamente complexo de “transferência (Übertragung)” (na operação dos rearranjos) dos 

trechos de Notas e Materiais ao “Baudelaire” (BOLLE, 1996, p. 43), e não apenas uma 

“reclassificação” dos materiais, como se verá, propõe-se ler os sinais do arranjo de Notas e 

Materiais (as “siglas” alfanuméricas) como mais do que uma mera classificação.  

Outra característica do complexo de Notas e Materiais, aparentemente ainda não 

discutida pela recepção – no que se refere, claro, à parte da recepção que compõe o referencial 

desta tese – foi a utilização, por parte de Benjamin, de um peculiar sistema de marcação de 

alguns trechos daquele conjunto. Alguns dos milhares de trechos reunidos foram marcados, 

sempre ao fim do trecho (antes da inscrição da sigla alfanumérica), por Benjamin com 

palavras-chave, indicadas pelos editores de Passagens entre símbolos – “■” – que indicam a 

marcação benjaminiana. Este tipo de marcação pode ser considerada também uma das 

primeiras formas de classificação de trechos, paralela à classificação em “arquivos temáticos”, 

que indica a associação de passagens específicas a um tema representado pela palavra-chave.  

Mesmo ainda profundamente vinculadas aos conteúdos
213

 dos respectivos trechos, a 

ênfase em temas estruturantes promovida pela indicação daquelas palavras-chave, isto é, a 

indexação daqueles trechos aos problemas teórico-conceituais vinculados à totalidade do 

projeto
214

, indica já nos primeiros momentos da operação do conjunto de Notas e Materiais o 

potencial de reorganização (e rearranjos orientados à temáticas específicas, transversais à 

organização em “maços” temáticos) presente nesse conjunto.  

Matizadas por sua vez pelos desdobramentos posteriores do “Trabalho das passagens”, 

notadamente os sistemas de rearranjo dos materiais presentes na orientação desses ao 

“Baudelaire” – cf. cap. 05 – aquelas marcações podem ser reconhecidas ao lado da 

classificação alfanumérica como uma primeira tentativa. Ainda mais especificamente à 

estratégia de marcar com um sinal – representados nas edições pelo “■” – dá margem à 

interpretação desse como pré-forma, como modelo das sofisticadas siglas coloridas, bem 

                                                 
213

 Por exemplo, as palavras-chave “Resíduos da história (Abfall der Geschichte)” e “Despertar (Erwachen)” 

marcam trechos que discutem os temas da construção/destruição da história como método e da relação entre 

sonho” e “mundo da tecnologia moderna”, em [N 2,6], [N2, 7] e [N 2a, 1], respectivamente (BENJAMIN, 2006, 

p. 503; GS V, p. 575). 
214

 Indicam temas estruturantes do “Projeto” tanto as mencionadas na nota anterior, como também as palavras-

chave: “Imagem dialética” [B 3, 7]; “Flâneur” [Q 2, 2], [D 2a, 1], [E 3a, 5], [J 2a, 1] ou “Flanar” [R 2a, 3]; 

“Precursores” [Q 2, 5]; “Mitologia” [R 2, 1]; “Moda” [S 1, 1], [S 1, 2], [C 1, 6], [D 3a, 2]; “Estrutura do sonho” 

[G  1, 7]; Intérieur [D 3, 1]; “Passagens” [E 1a, 2]; dentre outras (observação: as siglas indicadas correspondem 

a alguns dos trechos que foram marcados com tais palavras-chave entre os símbolos “■”). 
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como de sua função, nos contextos mais tardios da obra de Benjamin. Em outros momentos 

do ciclo de Passagens, outras experiências da operação a partir dos materiais reunidos 

ganharam espaço. 

Trata-se, portanto, de interpretar a origem do aparelho historiográfico do “Trabalho 

das passagens”, da operação da “estranha máquina (étrange machine)” (MISSAC, 2007, p. 

697) historiográfica posta a funcionar por Benjamin, como pertencente à passagem pelos 

modos de arranjo e a operação com os materiais
215

. Refere-se assim ao primeiro plano (nível, 

camada), mais “simples”, mas de maneira nenhuma menos importante, pois basilar, do 

experimento construtivo que estrutura e ultrapassa o ciclo de Passagens. O fato de que as 

siglas alfanuméricas não possuem qualquer “significado” “para além” delas, não pode em 

absoluto contribuir para se desconsiderar o significado fundamental que sua utilização, bem 

como as posteriores operações
216

, revela. 

No momento de retomada do “Projeto das passagens” também se deu a elaboração da 

Apresentação de 1935 que, como se verá, possui outra forma de organização temática e, 

consequentemente, outra noção de construção. Como se sabe, o trabalho nos “arquivos 

temáticos” de Notas Materiais foi mantido – e mesmo incrementado, cf. Apêndice V – por 

Benjamin até 1940 (SKRANDIES, 2011, p. 276), o que só reforça que tal conjunto e sua 

estrutura classificatória e de reunião de materiais se manteve fundamental no projeto 

benjaminiano, ao passo que outras estratégias classificatórias foram experimentadas – por 

exemplo, a classificação por seções das “apresentações” (cf. abaixo) ou os distintos modos 

experimentados no “Baudelaire” (cf. cap. 05).  Deste modo, se reconhece que Notas e 

Materiais não alimentou apenas tematicamente (como “banco de dados” ou “enciclopédia”) o 
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 Trata-se assim, também, de propor uma interpretação que de certa forma complementa a apresentada por Max 

Pensky. O filósofo norte-americano caracteriza, por assim dizer, a passagem entre as orientações dos “Primeiros 

esboços” ao complexo de Notas e Materiais como uma alteração da perspectiva teórica do “deciframento 

(decipherment)” para o elemento da “construção (construction)”; nas palavras de Pensky: no contexto de Notas e 

Materiais os “texts – now literal texts – occupied the space once reserved for concrete remembered objects; and 

if ‘Passagens’ deals far more with texts as things, seeking to accumulate and maneuver blocks of text into new 

form. Construction, not decipherment, became new methodological task (PENSKY, 1996, p. 188). No contexto 

de nossa interpretação, a passagem adequadamente ilustrada por Pensky não deve ser compreendida como 

“linear” ou promotora de um isolamento, isto é, trata-se de se reconhecer como inerente ao aspecto de 

“deciframento” como referencial dos primeiros momentos do “Projeto” consta sua força construtiva, do mesmo 

modo que o aspecto construtivo de seus momentos mais tardios, desdobra-se também como – neste contexto 

tardio, particular – “deciframento”.  A importância desta consideração também reverbera na estrutura deste texto, 

na medida em que tenta intercalar discussões “temáticas” – em uma maior “proximidade” com o texto e seus 

temas – e teórico-conceituais; ao passo que, se na operação benjaminiana tais níveis não se distinguiam, torna-se 

quase impossível fazer referências contemporâneas a eles sem os, de certa forma, isolar. Como se verá (cf. 

capítulos 05 e 06), a singularíssima “resolução” temática da historiografia benjaminiana depende também da 

“resolução” do problema da construção – que se torna o centro da problemática da orientação das Passagens ao 

“Baudelaire”. 
216

 Ao longo de toda a operação com o “Baudelaire”, em seus múltiplos planos (camadas), Benjamin não abriu 

mão da utilização do sistema alfanumérico de referência produzido em Notas e Materiais (terceira parte). 
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“Projeto das passagens”, mas serviu também como repertório para as experiências 

construtivas que caracterizam a obra historiográfica tardia de Walter Benjamin. A 

constituição de Notas e Materiais reúne no projeto benjaminiano tardio tanto a ideia de 

classificação de materiais como a ideia da operação (de “colocar em funcionamento”), sob o 

aspecto da “construção” do material classificado. 

O estatuto de Notas e Materiais se torna ainda mais complexo quando se adicionam as 

discussões em torno de sua publicação, no quinto volume de Gesammelte Schriften (GS). 

Marcada por debates acerca das decisões editoriais, pela notória matização e mesmo por 

alguns supostos “equívocos”, as ditas “polêmicas” e especificidades em torno da emergência 

do volume Das Passagen-Werk são aqui tomadas como específicos complementos 

interpretação do método e, especialmente, da teoria da história experimentadas no ciclo tardio 

da produção benjaminiana. Se se objetiva empreender uma reflexão acerca do conceito de 

história de Walter Benjamin, a emergência e os aspectos da recepção da obra Passagens não 

podem ser ignorados, nem mesmo considerados como “acidente” de uma interpretação 

supostamente enviesada, antes de tudo, pela especificidade dos debates ali inscritos.  

Propõe-se, deste modo, ler o “Projeto das passagens” como marcado por cuidadosas 

especificidades, dentre as quais as que produziram sua incompletude e sua interrupção, bem 

como os reveses de sua continuação e de sua recepção. 

Tanto para Michael Espagne e Michel Werner (1984; 1987; 2007) quanto para Willi 

Bolle (1996b; 1996; 2000; 2011) – para se resumir aos mais importantes pesquisadores das 

Passagens – a publicação do “Trabalho das passagens” em 1982, mesmo inegavelmente um 

avanço significativo na história da recepção da obra benjaminiana, contribuiu com alguns 

mal-entendidos. No que se refere ao conjunto de Notas e Materiais o caráter discutível da 

primeira edição já se evidencia em seu título: chamado de Das Passagen-Werk (“A Obra 

Passagens”) o volume cinco dos GS reúne apenas as “Apresentações (Exposés)”, o conjunto 

“Notas e Materiais (Aufzeichnungen und Materialien)” e os “Primeiros esboços (Frühe 

Entwürfe)” (nessa ordem) como a totalidade de Passagens
217

 (BENJAMIN, 2006, GS V). 

Para o editor alemão, o volume de Das Passagen-Werk reúne os “fragmentos de 

Passagens (Fragmente des Passagenwerks)” como testemunho de uma obra inconclusa, e 

interrompida acidentalmente – fundamentalmente a partir de seu exterior (BENJAMIN, 2006, 

p. 13; GS V, p. 11). Isto indica a vinculação do trabalho editorial de Rolf Tiedemann à leitura 

adorniana de Passagens (BOLLE, 2000, p. 55), na qual o conjunto de Notas e Materiais é 
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 Além do estatuto de obra (Werk), reconhecidamente problemático ser atribuído ao projeto benjaminiano.  
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entendido como o próprio “Trabalho das passagens” tal como ele restou após sua trágica 

interrupção.  

Aquela posição de Theodor Adorno foi também explicitada em carta a Scholem (ainda 

em maio de 1949), na qual o filósofo de Frankfurt identifica nos “manuscritos de Passagens” 

(Tiedemann) um “grave” “retrocesso das formulações teóricas”, o que ainda seria condizente 

com o projeto benjaminiano de “puramente montar o trabalho” (ADORNO apud GS V, p. 

1072). Theodor Adorno ainda naquela ocasião entendia que o projeto benjaminiano teria 

como resultado o conjunto de trechos, citações e notas chamado pelos editores de Notas e 

Materiais. Restado incompleto, as Passagens de Walter Benjamin exibiriam, para Adorno, 

aquilo que estavam destinadas a ser, uma justaposição mais ou menos arbitrária, não mediada 

e idiossincrática de materiais. Diante de Adorno, nos “fragmentos das ‘Passagens” restava 

justamente a confirmação de suas críticas ao filósofo berlinense, no contexto dos debates em 

torno dos ensaios sobre o poeta Charles Baudelaire (cf. capítulo seguinte). 

No contexto da edição de Passagens, Rolf Tiedemann expressou sua discordância em 

relação à ideia de Adorno de que o “Trabalho das passagens” seria meramente uma montagem 

de materiais, identificando o princípio construtivo inerente ao tema da montagem como 

central da obra principal de Benjamin (GS V, p. 1073), mas não deixa de considerar Notas e 

Materiais como “manuscrito de Passagens” (GS V, p. 1073). Do mesmo modo pode-se 

perceber que, mesmo articulando o aspecto central da obra benjaminiana tardia, a saber, seu 

aspecto construtivo, Tiedemann se manteve de certa forma “fiel” à posição de seu orientador e 

sustentou a posição de que Notas e Materiais seria o objetivo da empreitada de Benjamin, 

restada inacabada pelas contingências da vida do crítico alemão. 

Circunstancialmente, se trata menos de recusar inteiramente a leitura de Rolf 

Tiedemann – produzida de maneira pioneira e a partir de um minucioso trabalho de edição – e 

mais de propor uma leitura, à luz da teoria da história de Walter Benjamin do significado 

histórico, das noções de “fragmento”, “inconclusão”, “obra” e especialmente da ideia de 

“construção” originadas em Passagens. Os elementos que condicionaram essa leitura e que 

possibilitam sua atual reformulação são inerentes aos aspectos da obra de Benjamin. Assim se 

propõe incorporar as críticas posteriores à edição sem deixar de reconhecer o conjunto de 

Notas e Materiais como particular fonte do “Projeto das passagens”. A própria recepção da 

obra principal de Walter Benjamin traça sendas para compreensão de seu estatuto. 

Como hoje já se reconhece, não é possível considerar Notas e Materiais como o 

“manuscrito de Passagens” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 595), da mesma forma que a 
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“coletânea” também não pode ser confundida com algum “estágio” de Passagens 

(ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 863), como acertadamente pontuam Michel Espagne e 

Michael Werner. A noção de que Notas e Materiais deve ser compreendido como 

“manuscritos” de algum texto ignora o caráter não-linear, mas em planos (níveis, camadas, 

mas também tentativas e experimentos) da produção e do desenvolvimento do conjunto. 

Mesmo originada como “projeto” de um livro, os desdobramentos de Passagens, mobilizados 

pelas experiências ali engendradas, alteraram o estatuto e refiguraram o papel do conjunto 

Notas e Materiais em relação ao ciclo de Passagens. 

No que se refere ao dito caráter não linear do trabalho em Notas e Materiais, a 

aparência de “seções” (ou “capítulos”) dos “arquivos temáticos” apenas exteriormente 

indicam uma delimitação de temas; ao contrário, a leitura dos Konvolute indica que esses mais 

“abrem” incontáveis trilhas para discussão do que engendram qualquer articulação em termos 

de “obra” ou mesmo de um “manuscrito” de uma obra. O arquivo temático “M, O Flâneur” 

(BENJAMIN, 2006, p. 461-498; GS V, p. 524-569), por exemplo, apenas em um primeiro 

olhar pode ser tomado como um “capítulo” ou o “esboço” de um capítulo no qual o tema do 

“flâneur” é discutido. O maço “M”, com suas 21 fichas, nas quais foram registrados 198 

trechos, formados por 145 citações de pelo menos cinquenta obras
218

 (cf. Apêndice II), 

elabora diversos temas diretamente ou/e indiretamente relacionados ao “tipo” flâneur, dentre 

os quais, a relação entre espaço e tempo mítico, o hábito da flânerie e as condições 

econômico-sociais, psicológicas e culturais da Paris do século XIX, etc. e etc. O caráter 

vertiginoso da experiência de discutir Notas e Materiais é conhecido. Aquela interpretação 

ainda é reforçada pela evidência de que a interrupção do trabalho em Notas e Materiais foi 

marcada apenas por ocasião da morte de seu autor, isto é, não existem evidências que indicam 

a conclusão do trabalho sobre “Notas e Materiais” até o derradeiro abandono de Benjamin. 
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 A título de exemplo, dentre as obras/escritos citadas no “arquivo temático” “M, O Flâneur” aparecem, entre 

outros, as dos autores: A. Schimdt, V. Lorbaud, H. D’Almeras, Marcel Proust, A. Martin, P. E. Rattier, W. 

Seyfarth, F. Mehring, F. von Gall, W. Spühler, J. Claretie, J. Rodenberg, E. T. A. Hoffmann, A. Stahr, F. 

Gutzkow, Nadar, S. Giedion, Dubech-D’Espezel, J. K. Huymans, H. Gourdon e F. Engels, além de referências às 

obras de Baudelaire e Poe, à correspondência  e ao Kierkegaard de T. W. Adorno; bem como obras/excritos de 

L. Gozlan, E. Friedell, J. F. Dancell, V. Fournel, R. Escholier, Charles Louandre, G. Geffroy, E. Jaloux, Balzac, 

A. Delvau, M. Du Camp, P. d’Ariste, Gabriel Guillemot, L. Lurine, E. D’Auriac, T. Gautier, G. Friedmann, E. P. 

Rattier, A. Dumesnil, Marx-Engels, L. Rellstab, Georg Simmel, Victor Hugo, E. Drumont, Charles Baudelaire, 

A. Second, F. Lion, E. R. Curtius, Messac, P. Hamp, G. K. Chesterton, S. Kracauer, Roger Caillois, A. Dumas, 

A. Nettement, Vigny, P. Valéry e C. G. Jung; O. Redon, Diderot, F. Cooper, Edgar Poe e Goethe, A. Breton, H. 

Babou, Jules Romains, D. Halévy, Gabriel Bounore, Balzac, Brecht, Marx, Bathélemy, Flaubert, A. de Tissot, 

Heine, Hegel, Barbier e J. J. Rousseau, além do dicionário de Laurosse (1872), de autores citados bem como de 

referências às obras/pensamentos de Simmel, Hoffmann, Jules Michelet, Meryon e Poe, Giedion e Shelley. Por 

se tratar apenas de uma menção, de um exemplo da multiplicidade de temas discutidos, nesta nota consta apenas 

o nome dos autores citados no arquivo “M”. Para a lista das pelo menos 850 obras utilizadas em Notas e 

Materiais (cf. BENJAMIN, 2006, p. 1025). 
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Ainda, a posterior passagem do projeto benjaminiano ao “Baudelaire” evidencia o caráter de 

matriz e não objetivo do conjunto de Notas e Materiais.  

Além da dispersão dos textos do ciclo de Passagens nos Gesammelte Schriften como 

obstáculo para a compreensão da “composição e gênese históricas da obra principal de 

Benjamin” (BOLLE, 2000, p. 50), Willi Bolle considera a publicação de 1982 de Notas e 

Materiais no GS V como  

uma edição de ponta cabeça: os ‘esboços’ e exposés, ‘materiais’ e ‘notas’, que 

constituem a etapa inicial
219

, são apresentados (até hoje) como ‘a obra’; a parte 

intermediária, ou seja, a ‘planta de construção”, isto é, os planos do livro Baudelaire 

“são pouco considerados; e a única parte acabada, A Paris do Segundo Império em 

Baudelaire, foi de antemão separada da ‘Obra Passagens’ como se não fizesse parte 

dela (BOLLE, 2000, p. 55). 

 

Principalmente: inicialmente planejado como um “livro” sobre as passagens, do qual 

os textos discutidos no capítulo seguinte seriam apresentações (BOLLE, 2006, p. 1146), 

Notas e Materiais ultrapassa o plano de um livro, altera o estatuto do “Projeto” e se projeta – 

em um movimento de “desagregação” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 863) – em seu 

desdobramento ao “Baudelaire”, isto é, dá origem ao ciclo de “Passagens”. A representação 

benjaminiana da “origem” enquanto histórica, mas não totalmente isolada da gênese
220

, 

apresentada no prefácio ao Trauerspielbuch pode elucidar o protagonismo de Notas e 

Materiais em relação ao ciclo das “Passagens” sem meramente articular de maneira causal os 

planos produtivos deste ciclo. 

De tal modo o extensivo trabalho de reunião e arranjo dos materiais de 

Aufzeichnungen und Materialien condiciona tematicamente, metodologicamente e 

teoricamente o estatuto do trabalho lá realizado (e jamais de uma “obra”, mesmo incompleta), 

enquanto experiências historiográficas em (nos demais planos, dentre ele o “Baudelaire”) e 

para além de Passagens. 

Dito de outra forma, o “Trabalho das Passagens”, o circuito da produção benjaminiana 

que reúne os seus “Primeiros esboços”, as “Apresentações”, a permanente elaboração de 

Notas e Materiais, o projeto do livro sobre Baudelaire e os textos das “teses Sobre o Conceito 

de História”, foi produzido com base nas experiências temático-metodológicas, construtivas e 
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 No contexto de nossa interpretação só se considera Notas e Materiais como “etapa inicial” do ciclo de 

Passagens se se entende aquela como um “começo” que permanece até o fim; ou se fosse possível utilizar outra 

figura, como uma passagem entre vir-a-ser e extinção.  
220

 Benjamin escreve explicitamente no “Prefácio” que a origem “nada tem a ver com a gênese” (BENJAMIN, 

1984, p. 67). Das circunstâncias de elaboração do dito “Prefácio” – no contexto da tentativa de romper com os 

aspectos da ideia de história de sua época (cf. cap. 01) – se reconhece tal consideração como exigência de jamais 

se considerar a gênese como determinadora causal dos desdobramentos; mas, na prática historiográfica, não se 

pode escapar ao “primeiro começo”. 
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filosóficas cujo cenário é o trabalho inerente ao conjunto chamado de Notas e Materiais, 

tornando esse uma matriz, uma “fonte” a partir da qual se mobiliza a produção benjaminiana 

tardia. 

Dessa forma, o estatuto da “coletânea”, da “oficina” historiográfica (BOLLE, 2000; 

1996) do “laboratório” (ESPAGNE; WERNER, 2007) de escrita de Notas e Materiais é aqui 

particularmente interpretado. Além de reconhecê-la como “coletânea provisória de materiais” 

(BOLLE, 2006, p. 1146), pois marca a gênese de Passagens ainda como plano de um livro e 

como “banco de dados com valor permanente” (BOLLE, 2006, p. 1146), se valoriza o aspecto 

de experimentação temática, teórica e metodológica que foi lá protagonizado. Reconhece-se 

assim, seguindo Buck-Morrs, que a coletânea de Notas e Materiais figura também como 

 

um dicionário de suas ideias e investigações, ou mais precisamente, o depósito 

histórico de partes documentais e armações teóricas, com as quais construiu, durante 

a década de 1930, toda a ampla gama de suas obras literário-filosóficas (BUCK-

MORSS, 2002, p. 251). 

 

Ao mesmo tempo, faz-se necessário identificar que a noção de “depósito” não deve 

obscurecer a interpretação de que tanto as “partes documentais” quanto as “armações 

teóricas” são constituídas e não meramente armazenadas no conjunto. A experiência 

historiográfica, a operação metodológica produzida em Notas e Materiais como matriz do 

ciclo de Passagens atribui às próprias vicissitudes do projeto, à “história” interna de seu 

desenvolvimento, a emergência da obra tardia de Benjamin. 

Propõe-se, assim, não tomar Notas e Materiais como o “fim” do “Trabalho das 

passagens”, como a leitura adorniana pode sugerir, mas também não ignorar seu caráter 

original em relação ao projeto – como a emergência dos “manuscritos parisienses” tem 

fomentado (cf. parte três). A permanente expansão de Notas e Materiais (que atingiu 36 

“arquivos temáticos” apenas após 1938), sua “integração” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 

853) e “redução” no “Baudelaire” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 105) não tem outra 

origem senão o próprio trabalho que tal conjunto testemunha. Trata-se não apenas de um 

extenso conjunto de materiais, mas também de um amplo projeto teórico e metodológico, 

“pluritemático” e não tradicional, do ponto de vista “narrativo” e de composição textual 

(MISSAC, 2007, p. 690), que se esquiva da definição comum de “obra” ou de “esboço” de 

obra.  

Não há referências ou sinais na obra de Benjamin, em seus momentos mais tardios, 

que se permita afirmar que a “coletânea” de Notas e Materiais seria a parte inconclusa de uma 



176 

 

obra
221

, nem mesmo que o trabalho ali operado visava qualquer termo (BUCK-MORSS, 

2002, p. 251); ao contrário, como se vê, cada vez mais aquele plano do “Trabalho das 

Passagens” assumiu o papel indeterminável de originar uma matriz temática, teórica e 

metodológica para os problemas filosóficos e historiográficos que lhe eram contemporâneos. 

Concerne-se dessa forma ao reconhecimento da experiência de abertura metodológica 

e formal que precede as formulações teórico-filosóficas acerca de tais temas em história. 

Notas e Materiais engendram, numa espécie de (pré-) demonstração dialética, as sofisticadas 

reflexões teórico-filosóficas das “teses” Sobre o Conceito de História e o complexo trabalho 

metodológico de construção programado no “Baudelaire”
222

.  

Em alguns momentos de Passagens aquelas concepções de abertura e de construção 

histórico-historiográficas foram esboçadas em sua origem. Em um dos trechos do “arquivo 

temático” N, Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, Walter Benjamin indica que a 

“história das Passagens” deveria ser esboçada de acordo com “seu desenvolvimento (Die 

Geschichte der Passagenarbeit, ihrer Entwicklung nach, aufzeichnen)” [N 3, 3] (BENJAMIN, 

2006, p. 505; GS V, p. 578). Neste trecho pertencente à fase inicial do projeto e, portanto, ao 

primeiro período da composição de “Notas e Materiais”, o trabalho do “Trabalho das 

passagens” é representado como fruto da tentativa, como algo a ser produzido pelo esboço da 

história de seu desdobramento. O trabalho de quase uma década posterior à elaboração 

daquele trecho está de certa forma antecipado nele. O procedimento de reunião dos temas, 

notadamente os sistemas classificatórios, é identificado em Passagens como responsável pela 

expansão sobre os materiais e as formulações e reformulações teóricas do projeto. 

Por conseguinte, do ponto de vista metodológico, o conjunto de Notas e Materiais foi 

cenário para as experiências de arranjo dos materiais e dos temas, do tardio conceito de 

história do filósofo alemão. A “complexa” operação metodológica de reunião de trechos, 

citações e reflexões protagonizada em Notas e Materiais ultrapassa em muito o escopo inicial 

de mera “coletânea” (SKRANDIES, 2011, p. 276), apesar de ter sua gênese neste sistema. O 

universo de temas e seu caráter dissonante tornam tal conjunto quase impenetrável à crítica, 

contribuindo na maior parte das vezes por uma abordagem parcial, onde trechos e fragmentos 

de temas são tomados pelo todo. Uma abordagem que não se limite a tomar uma de suas 
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 Nos últimos testemunhos acerca da obra, já em 1940, Benjamin menciona a possível retomada ao 

“Baudelaire” (nas cartas a Horkheimer e Gretel Adorno, de março a maio de 1940) (BENJAMIN, 2006b, p. 

417), bem como na carta a Adorno de maio de 1940, na qual o crítico alemão menciona as “Teses” como “certa 

etapa” das “reflexões como sequência do ‘Baudelaire” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 459). 
222

 Não há nenhum tema ou formulação dos textos tardios de Benjamin do ciclo de Passagens – seja as “teses” 

ou os “planos” do “Baudelaire” – que não possua pelo menos uma referência no complexo de Notas e Materiais. 
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partes pelo seu todo precisa reconhecer os elementos estruturantes de Passagens no universo 

de seus temas, no caráter aberto de seus sucessivos planos e em seu aspecto construtivo. Tais 

elementos estruturantes não apenas permeiam, mas são mobilizados a partir do conjunto de 

Notas e Materiais. 

Como já mencionado, até o ano de sua interrupção, Notas e Materiais reuniu mais de 

quatro mil trechos registrados em 426 fichas organizadas em 36 “arquivos temáticos”. A 

classificação pelo sistema alfanumérico indica que desde sua gênese o projeto das passagens 

gravitava em torno do elemento construtivo. Os temas da citação e da montagem são aqui 

identificados como um dos aspectos daquele elemento construtivo. “Citação” e “montagem” 

são aspectos do mesmo procedimento crítico enquanto componente mobilizador, 

“dinamizador” (MISSAC, 2007, p. 690s) da escrita de Benjamin, assumindo de certa forma 

“um tipo de função catalisadora (eine Art Katalusatorfunktion)” (VOIGTS, 2011, p. 827) no 

“metabolismo textual” (Espagne; Werner) presente da obra benjaminiana
223

.   

Imagens de movimento (ou de imobilização) são recorrentes nas tentativas de 

representar a operação de escrita que caracteriza a obra de Walter Benjamin. No contexto de 

uma reflexão acerca das “estratégias de estilo e de escrita” na obra do crítico alemão, Jeanne 

Marie Gagnebin considera a presença de dois “movimentos aparentemente opostos” inerentes 

às “várias estratégias de estilo e escrita” operadas: “um movimento crítico de tomada de 

distância, que ressalta a historicidade [...] e a caducidade do objeto pesquisado” e “um 

movimento de imersão [...] no objeto [...] que questiona as delimitações rígidas da identidade 

do sujeito” (GAGNEBIN, 2007, p. 85). Tal jogo entre distância e proximidade pode também 

representar o duplo matiz de citação e montagem como extração (produção do fragmento, 

temporalização, inserção de história) e exibição (atualização, representação imediata, 

imagética). Tais procedimentos podem também ser associados à consideração de Seligmann-

Silva sobre a noção de “Reflexionsmedium” enquanto “Transitus contínuo entre os pólos da 

reflexão” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 20), a partir dos quais a “crítica deixa de ser 

julgamento de obras [...] e passa a ser [...] incluída num processo de conhecimento da própria 

obra” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 21), originada na “tensa double bind” entre “ser e não-

ser [...] texto e leitura” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 22) presente no conceito de crítica do 

primeiro romantismo. Citação e montagem aparecem assim como aspectos da crítica que não 

dissocia linguagem e pensamento (GAGNEBIN, 2007), mas que reconhece na produção e na 
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 Para as variações e a  história da noção de citação/montagem na obra benjaminiana desde sua tese de 

doutorado sobre o primeiro romantismo cf. o importante texto de Manfred Voigts (2011). 
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exibição da aparência, na superfície linguística o desdobrar enquanto aparição e 

desaparecimento da verdade. 

Pode-se indicar assim como característica estrutural dos diversos procedimentos 

associados ao processo de citação e montagem o fundamento da noção de crítica como crítica 

da noção de aparência e a constituição da experiência construtiva, nos casos da montagem 

alegórica ou da montagem cinematográfica, bem como a desarticulação de contextos, seja da 

“narrativa tradicional” ou do circuito histórico-cultural nos quais os objetos estejam inseridos. 

Como se verá a seguir, os diferentes contextos do tema da citação-montagem na obra 

benjaminiana podem ser coligidos pela presença do aspecto crítico inerente àquele tema.   

 

3.4 Citação e Arranjo como Estruturas Teórico-Temáticas da Noção de Construção 

 

Como discutido na seção anterior, o conjunto de textos conhecido como “Notas e 

Materiais” deve ser considerado não apenas como parte mais extensa, ou esboço do “Projeto 

das passagens”, mas mesmo como matriz dos temas e estratégias ali desenvolvidos. Dentre 

tais temas, se destacam os problemas relacionados ao projeto de se produzir uma obra 

historiográfica a partir de citações e da montagem de citações a partir de outras obras. Como 

se verá a seguir, reunido a tal imperativo metodológico, se desdobram tanto os temas como as 

estratégias, indissociáveis, como já mencionado, por ocasião do projeto benjaminiano. 

No que se refere à gênese de Passagens, tanto o tema da citação quanto o tema da 

montagem se referem explicitamente às influências surrealistas do projeto (BOLLE, 1996b). 

Como mencionado, a relação entre a poética surrealista e a técnica benjaminiana da 

montagem é vista com reservas por alguns comentadores da obra do filósofo. Para Graeme 

Gilloch, a relação entre a obra benjaminiana, notadamente o Rua de Mão Única, e o 

movimento surrealista deve ser apresentada com “cuidado”, na medida em que tal técnica 

benjaminiana se mostra indissociável de sua função crítica, figurada pela noção do 

“despertar” (GILLOCH, 2002, p. 109-110).  

O procedimento de montagem, como fundamento do “modo imagético de 

representação” que caracteriza a reunião de trechos no ciclo de Passagens (GILLOCH, 2002, 

p. 105), inegavelmente influenciados pelo movimento surrealista, é assim interpretado como 

(uma das) perspectivas do procedimento crítico visado: o “caráter explosivo” do passado mais 

recente destacado pela poética surrealista participa como “modelo e material” para o 

procedimento benjaminiano da montagem no contexto de Passagens (GILLOCH, 2002, p. 
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136). Deste moto, da “influência” surrealista sobre o projeto historiográfico benjaminiano, já 

comentado acima no que se refere à articulação temática por essa fomentada, deverá também 

ser ressaltado enquanto um dos fundamentos teóricos daquele projeto. 

Portanto, dos procedimentos da montagem e da citação, não se pode excluir seu 

aspecto crítico, como indica Esther Leslie: “não pode ser dissociado do ato de resgate 

(rescuing)” (LESLIE, 2007, p. 62), aspecto que para Margaret Cohen parte do presente, a 

partir da noção de legibilidade do passado (COHEN, 1993, p. 08). Benjamin constitui ao 

longo de sua obra tardia um repertório conceitual crítico baseado na desarticulação dos 

contextos, na exibição da historicidade particular e seus objetos. A produção da antiguidade, a 

objetivação (temporalização) das coisas promovidas pela visada surrealista mobilizaria assim 

um dos momentos, um dos planos da operação crítica que se origina na recepção 

benjaminiana do tema da alegoria (cf. Parte I). 

Aqueles planos, cujo centro é a noção de crítica como desarticulação – 

“descontextualização” (OEHLER, 2007, p. 81) – como destruição e construção dos contextos, 

que possuem por matriz da técnica alegórica (BUCK-MORRS, 2002, p. 41), também 

aparecem no interesse de Benjamin pela fotomontagem (BUCK-MORSS, 2002, p. 89), pela 

montagem teatral e cinematográfica (BOLLE, 1996b), nos trabalhos sobre o teatro brechtiano 

e o cinema mudo (GATTI, 2009, p. 318), bem como as imagens do historiador como 

colecionador e trapeiro (chiffonnier) (WOHLFARTH, 2006, p. 13), em uma das muitas 

analogias à poética baudelairiana (OEHLER, 2007, p. 840). Têm-se assim pelo menos duas 

“fontes” principais dos usos da montagem por Benjamin; uma delas vinculada ao contexto 

artístico e outra à teoria do conhecimento. 

No que se refere aos procedimentos estéticos da montagem, notadamente suas 

referência nas artes plásticas, no cinema, no teatro e na literatura, Carla Milani Damião anota 

com muita pertinência: 

A ideia de montagem, contudo, é anterior ao cinema. Pode-se dizer que já existia nas 

artes plásticas sob o nome de colagem, prática característica do cubismo e dadaísmo, 

e mesmo anteriormente a estes movimentos artísticos. [...] A montagem teria um 

engendramento próprio na conexão e inserção de imagens [...] que irá além da 

função plástica. Tem-se, porém, em vista, uma outra maior abrangência do termo 

quando aplicado ao teatro e à literatura. Para Brecht, a aplicação do termo recobre a 

utilização de um novo instrumento de interrupção da ação no interior do drama. Já 

na literatura, ao se transitar do campo visual para o verbal, a aplicação do termo 

ocorre de maneira mais complexa. [...]. O que, contudo, é decisivo [...] é a ideia de 

rompimento com a organicidade da obra de arte tradicional. A incorporação de 

elementos estranhos ao meio plástico, à cena teatral, ou a narrativa ocasionaria, por 

um lado, a ‘desmontagem’ da obra de arte tradicional que se compunha a partir de 

uma ideia de totalidade; e, por outro, comporia episódios que valem por si próprios, 

convidando o espectador e leitor a concentrá-los por livre associação. (DAMIÂO, 

2007, p. 190-191, grifos da autora). 
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Concernente à perspectiva da montagem (bem como da citação e do arranjo como seus 

correlatos enquanto momentos do procedimento) em termos “estéticos”, se apresenta a 

perspectiva de ressignificação baseada na reorganização dos complexos de sentidos que das 

obras emanam. 

No que se refere também às discussões do “teatro épico” Luciano Gatti menciona a 

apropriação teatral da montagem como tentativa de “evitar a produção da ilusão e da empatia” 

(GATTI, 2009, p. 174), no contexto da “crítica do teatro tradicional [...] fundado na empatia 

ou identificação afetiva (Einfühlung)” (GATTI, 2009, p. 148). Para Manfred Voigts, o tema 

da montagem, interpretado a partir da noção de “citação”, tem no contexto das discussões de 

Benjamin acerca do teatro brechtiano um de seus principais desenvolvimentos (VOIGTS, 

2011, p. 846). Trata-se de tal modo do procedimento teatral de promover a “exposição da 

interrupção de todo processo” no gesto teatral, “desnaturalizando a situação histórica presente 

e garantindo a abertura de sentido ao próprio presente” (GATTI, 2009, p. 179). O gestus do 

teatro épico aparece desta forma como plano da interrupção, como remobilização que sucede 

a interrupção da continuidade. Em termos metodológicos, refere-se ao aspecto “construtivo”, 

da remobilização da ideia de escrita experimentada por Benjamin em sua obra tardia. Este 

aspecto construtivo é categoricamente expresso em uma passagem de Notas e Materiais:  

 

É importante para o historiador distinguir [...] com máximo rigor, a construção de 

um estado de coisas histórico (historischen Sachverhalts) daquilo que se costuma 

denominar sua ‘reconstrução’. A ‘reconstrução’ [...] é unidimensional. A 

‘construção’ pressupõe a ‘destruição’ (BENJAMIN, 2006, p. 512; GS V, p. 587) [N 

7, 6]. 

 

A partir desta consideração, a noção de montagem e arranjo deve ser matizada também 

na perspectiva de “teoria da história”. Mesmo que atinja importantes desdobramentos no 

âmbito da teoria da arte – e aqui se inclui as ideias de Benjamin sobre o cinema, sobre a 

fotografia e etc. – foi inerente à constituição da ideia de história do filósofo alemão o respaldo 

que essa encontrava em sua ideia de histórico. A montagem como constituição de um arranjo 

específico figura como “construção” do histórico da qual não se pode excluir a citação, o 

“arrancar” “por uma explosão” [N 9a, 6], “aniquilar” “a ideia de progresso” [N 2, 2] se refere 

ao “momento destrutivo ou crítico” [N 10, 5], a “destruição”  da qual a operação 

historiográfica de Passagens não pode ser dissociada. Como aparece logo abaixo, a ideia de 

montagem em termos de teoria da arte e teoria do conhecimento histórico se relaciona 
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intimamente com a possibilidade crítica, da “destruição” pressuposta por qualquer construção, 

como supramencionado. 

Nos contextos mais tardios do pensamento benjaminiano a montagem passa também 

por sua vez a ser associada à figura do colecionador e ao procedimento da citação. Partindo de 

uma noção de citação histórica em oposição à “narrativa tradicional”, ao elemento épico do 

“historicismo” (OEHLER, 2007, p. 841), a citação história funcionaria como a 

descontextualização alegórica, também associada à figura do colecionador. Para Benjamin, o 

colecionador insere seus objetos em uma atmosfera de outro nível, nem vinculada ao seu 

“uso”, nem mesmo ao seu valor, operando como um alegorista – Benjamin registra no arquivo 

temático sobre o colecionador sua caracterização ora semelhante com o alegorista [H 2, 1], 

ora “oposta” a ele [H 4a, 1] – na medida em que “vai de encontro as coisas” [H 1a, 5], sem a 

mediação dos grandes contextos [H 2, 3] que caracteriza a relação “empática” com o passado.  

Testemunha-se, deste modo, em referência a noção de montagem, à perspectiva que de 

certo modo reorganiza as relações entre passado e presente mediadas pelo trabalho do 

historiador. Este é um motivo igualmente fundamental no que se trata à própria concepção de 

“histórico” presente na obra de Benjamin. 

Consequentemente observa-se a perspectiva da associação do procedimento da citação 

com a operação textual e histórica. Isto é, se reconhece como aspecto do conceito de história 

empreendido na própria noção da história como citação (VOIGTS, 2011, p. 843), extração dos 

saberes de seus contextos passados ao contexto da escrita da história a que ele se volta. 

Também para Dolf Oehler, o procedimento da “citação” ou da “montagem de citações” se 

identifica ao conceito benjaminiano de produção da “imagem dialética” (OEHLER, 2007, p. 

841), reconhecido ponto de fuga da teoria e da filosofia da história esboçadas em Passagens. 

A concepção de história da obra benjaminiana tardia gira em torno significativamente desta 

concepção, nas palavras de Maria João Cantinho, para Benjamin “todo o conhecimento da 

história” [...]  

[...] não pode ser senão fulgurante condição que evoca claramente a dimensão 

judaica e teológica da interrupção, sincopando e rasgando a continuidade da 

temporalidade histórica. É, pois, à luz desta concepção messiânica da história e do 

seu conhecimento, que deve ser compreendida a noção de imagem dialética, 

enquanto apresentação da história no seu clímax. Palpitando no coração da história, 

é ela que rompe, desmonta a “falsa historicidade” e permite que o autêntico 

fenómeno da história, arrancado ao seu anonimato, seja devolvido ao seu ‘lugar 

pleno’, enquanto fenómeno originário que contém em si a sua pré- e pós-história, 

numa imagem síncrona (CANTINHO, 2008, s.p.). 
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Das múltiplas fontes do pensamento benjaminiano, a concepção de história, figurada 

tardiamente na noção de “imagem dialética”, encontra seu núcleo na noção construtiva que 

essa encerra. Deste modo, a citação e a montagem, bem como o princípio que as norteiam, e a 

ideia do arranjo, se relacionam à possibilidade de emergência de outra concepção de história. 

Como o sonho que “objetiva” o cotidiano e é prenhe do despertar que quer subjugá-lo, o 

arranjo se constitui a partir do desarranjo que o precede enquanto operação. Acerca do 

procedimento da “desmontagem” como parte indissociável da “montagem” como método, 

promovida pela citação como procedimento historiográfico, prossegue ainda Cantinho: 

Desmontar, efetivamente, para que possa voltar-se à montagem da história. Esta 

ideia da ‘desmontagem’ está entrelaçada com a da suspensão, a ‘dialética da 

suspensão’ produtora de uma visibilidade que é, ao mesmo tempo, originária, 

arrastando consigo o turbilhão da história, mas que também é estrutural: está votada 

à desmontagem da história como à montagem de um conhecimento mais subtil e 

mais complexo do tempo. Uma imagem que ‘desmonta’ algo, que desintegra e dá a 

ver o modo como as coisas ‘funcionam’, nos seus mais ínfimos detalhes, é uma 

imagem que faz suspender, que confunde, que problematiza o real, supondo o 

desconcerto e o choque. Este princípio do choque, violento, caracteriza justamente a 

violência utópica que emerge na imagem dialética (CANTINHO, 2008, s. p.). 

 

 O “como funciona” das coisas destacado por Cantinho é a aquela força que revolve as 

coisas em seu íntimo. Tal força se revela na medida em que às coisas é revelado o choque que 

lhes é constitutivo. Mas, é necessário mais uma vez frisar, apesar da aparência (teórica), o que 

sustém a perspectiva do “arranjo” é uma “lógica” inerente às próprias coisas que, para 

Benjamin, a teoria do conhecimento da “origem” e sua transposição nos contextos da história 

em “imagem dialética” deveriam revelar. Tanto a experiência do arranjo visado pelo método 

da montagem quanto a perspectiva da “desmontagem” e da “destruição” que lhe é inerente se 

caracterizam pela restituição “narrativa” aos fenômenos – ou a experiência estética a partir 

delas desdobrada – a estrutura que a sua origem expõe. 

Trata-se de se reconhecer que a noção de imagem dialética se vincula explicitamente à 

prática historiográfica ensejada pelo “Trabalho das passagens”, antes de tudo, como prática, 

no contexto de interpretação desta tese, técnica ou ensaio
224

. As sofisticadas formulações 

acerca do método da montagem, da destruição e/ou explosão dos contextos que permeiam as 

reflexões teóricas inseridas no projeto benjaminiano e disseminadas em Notas e Materiais 

rementem ao conceito de história e à própria noção de histórico apresentada pela obra tardia 

de Benjamin. 

                                                 
224

 Uma das passagens de Notas e Materiais que mobiliza o interesse pelo tema desta tese se encontra na abertura 

do “arquivo temático” “K”; Benjamin escreve: “O que é apresentado aqui”, nas Passagens, “é um ensaio sobre a 

técnica do despertar” (BENJAMIN, 2006, p. 433) [K 1, 1]. 
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Isto significa que o experimento benjaminiano em torno do procedimento de citação e 

montagem da historiografia do/sobre o século XIX em Notas e Materiais precede as 

formulações temáticas dos momentos mais tardios da filosofia e da teoria da história do 

crítico alemão. A concepção da experiência moderna do eterno retorno, por exemplo, terá por 

objeto os produtos da modernidade capitalista. A experiência metodológica se assemelha a 

constituição da repetição daqueles objetos/produtos em sua figura típica (OEHLER, 2007, p. 

843). A mercadoria é uma citação da experiência moderna enquanto repetição e ruptura, 

catástrofe em permanência (cf. Parte III). Neste nível da elaboração benjaminiana, a “imagem 

dialética” já se não diferencia da estrutura do “fetiche”, exceto por sua posição na narrativa do 

mundo. Percebe-se assim a necessidade de se reconhecer que sob as formulações particulares 

se inscreve uma “lógica” particular ao modelo de história posto em prática e que produz as 

especificidades daquelas formulações. 

A contrapartida da citação (“coleção” e “reunião”), da expansão da pesquisa, se mostra 

também como a “redução” (“modelização” e/ou “miniaturização”) na da montagem 

(experimentada, por exemplo, nos exposés ou no “Baudelaire”) que tem como ponto de apoio 

o aspecto da construção, o procedimento do arranjo.  A composição benjaminiana “imagem” 

+ “dialética” tem assim por índice o trabalho arranjo, que se mostra inicialmente mais simples 

(mas nem por isso menos importante) no contexto de Notas e Materiais e atinge uma 

complexidade e uma riqueza invulgares na tendência de Passagens ao “livro” sobre Charles 

Baudelaire. O trabalho deste arranjo será acompanhado a partir do capítulo seguinte em outros 

níveis. Antes, fazem-se necessárias algumas considerações sobre os conteúdos operados por 

esta técnica. 
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4. Passagens, Descontinuidade e Continuação: Tendências e Modelizações  

 

 

 Este quarto capítulo se dedicará à apresentação dos desdobramentos teóricos e 

filosóficos da investigação historiográfica de Passagens. Portanto, dedica-se ao mapeamento 

dos elementos que compõem os aspectos da noção de história da obra tardia do crítico e 

reconhece os planos de Passagens como meio de demonstração daqueles elementos. 

Se no capítulo interior se voltava, de certa forma, à tentativa de compreender os 

elementos de descontinuidade inerentes à constituição do projeto benjaminiano, neste capítulo 

a continuidade da obra – em favor de outros planos que emergem do “Trabalho das 

passagens” – será reconhecida na descontinuidade de seus momentos. Por conseguinte, no que 

se refere ao objetivo desta segunda parte, a saber, o objetivo de apresentar a constituição e a 

operação da “teoria da história” benjaminiana em Passagens, este capítulo deverá cumprir o 

papel de percorrer aquela “teoria” no contexto dos desdobramentos do “Trabalho das 

passagens” presentes em suas “Apresentações (exposés)” e nos ensaios sobre Baudelaire.  

Daquela interpretação faz parte a perspectiva de que tanto a constituição como a 

específica continuidade (desdobramentos) de Passagens se vincula a uma refiguração, em 

“teoria da história”, da “filosofia” do Trauerspielbuch e que, ainda, tal refiguração pode ser 

representada pela noção de história inerente à categoria da “origem”, como demonstração da 

verdade história entre “vir-a-ser e extinção”, continuidade e descontinuidade da história da 

obra, ou as noções de abertura e fechamento em história.  

Sendo assim, em outras palavras e de modo mais geral, este capítulo se dedicará à 

apresentação temática e teórica dos desdobramentos do conceito de história formado em 

Passagens em suas tendências particulares; primeiro a uma história centralizada na figura da 

cidade de Paris, posteriormente, na obra e na vida do poeta Charles Baudelaire.  

Para isso, sua primeira seção se dedicará à apresentação da continuidade que as 

“Apresentações (exposés)” de “Passagens” representam em relação ao “Projeto”. De certa 

forma será discutida a perspectiva de que as ditas “Apresentações” figuram como uma 

específica “continuação” e desdobramento dos temas de Passagens na integralização do 

projeto em torno da cidade de Paris.  Neste sentido os exposés não devem ser compreendidos 

como mera continuação do “Projeto”, a partir dos quais se poderiam abordar as Passagens, se 

preterindo de uma discussão de sua matriz constitutiva, o complexo de Notas e Materiais. 

Trata-se, na verdade, de se reconhecer já no contexto das “Apresentações” uma experiência de 

arranjo dos temas recolhidos e mobilizados na parte mais extensa de Passagens, bem como a 
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tendência enredada por aquela experiência. Como se verá, é possível ler, apesar dos contextos 

distintos a que fazem referência à elaboração dos dois textos, as tentativas por parte de 

Benjamin de experimentar uma estrutura articuladora dos temas e discussões inerentes ao 

“Projeto das passagens”, a partir de uma configuração específica. 

Consequentemente, primeiro aparecerão as discussões das chamadas “Apresentações”, 

discussões estas que têm por objetivo problematizar o estatuto de “obra” de Passagens a partir 

de suas próprias formulações teóricas, filosóficas, mas especialmente historiográfico-

metodológicas. Trata-se de se reconhecer, por isso mesmo, o desdobramento de Passagens em 

seu interior, como marcada por descontinuidades constitutivas. Subjacente a tal esforço 

ocorrerá uma sumária apresentação de alguns temas da historiografia benjaminiana, de modo 

que as possíveis conexões entre temas, materiais reunidos, teoria e filosofia do conhecimento 

histórico possam ser exibidos em sua significativa expressão metodológica. 

A segunda seção, por sua vez, visará à apresentação da descontinuidade temática  e 

estrutural da tendência do “Trabalho das passagens” ao “Baudelaire”. Tal descontinuidade 

primeiro deverá ser reconhecida como elemento constituidor de Passagens, isto é, as 

articulações temáticas e teóricas do projeto benjaminiano, mobilizadas a partir do conjunto de 

Notas e Materiais, são compreendidas como matriz da reorganização temática e estrutural do 

“Projeto” benjaminiano em torno de seu novo desdobramento, nos ensaios sobre Baudelaire. 

Do mesmo modo aquelas descontinuidades são reconhecidas como desvios típicos ao 

conceito de história representado pela categoria da “origem”. Trata-se, assim, de uma 

particular interpretação dos “ensaios” sobre Baudelaire, reconhecidos não como meros 

“acidentes” no curso de Passagens, mas como demonstração exatamente das especificidades 

das construções temáticas e teóricas ali presentes. 

Por sua vez, a segunda seção deste capítulo se dedicará à mesma problemática da 

primeira, isto é, percorrer a “história interna” de Passagens, mas ao contrário da primeira 

seção que se volta aos aspectos inerentes desta “história interna”, a segunda seção 

reconhecerá os seus desdobramentos no que se refere à sua particular ultrapassagem do 

“Projeto de passagens”. Dedica-se deste modo a uma concepção de história da obra – e 

fundamentalmente da ideia de história que emerge dessa história da obra – que só pode ser 

representada se se tem em mente a perspectiva da história sob a ideia da origem: trata-se da 

história da obra do ponto de vista de seu desdobramento como desagregação.  

Sob a luz desta interpretação, faz-se importante mencionar uma particularidade 

altamente significativa da estrutura desta tese. A discussão dos ensaios sobre Baudelaire 
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precede a problematização de sua elaboração no interior de Passagens, isto é, primeiro se 

passará pelos textos para posteriormente – na parte ulterior – se problematizar os planos de 

sua elaboração. Tal estratégia se justifica primeiro em um nível manifesto, “exterior”, por 

assim dizer, pela história da recepção da relação entre Passagens e o “Baudelaire”. Como se 

sabe, as discussões dos ensaios sobre Baudelaire precederam em alguns anos a emergência de 

seus planos – os “manuscritos parisienses” – e o desvelamento de sua riqueza teórico-

filosófica em termos de construção e composição (cf. terceira parte). Tratando-se de se 

reconhecer o conceito de história de Passagens como indissociável de sua produção bem 

como de sua recepção – graças ao reconhecimento da figura da categoria da “origem” como 

imagem possível daquele conceito – não se poderá desconsiderar que, em primeiro lugar, os 

experimentos teórico-historiográficos do ciclo de Passagens encontraram sua crítica na figura 

dos ensaios sobre Baudelaire – tanto em sua época, nos debates com o Instituto, quanto 

posteriormente, por ocasião de sua publicação. A emergência destes ensaios anteriormente ao 

complexo de Notas e Materiais e, muito anteriormente aos esboços que deram origem àqueles 

ensaios, mesmo reconhecidamente fruto da particular interpretação da obra benjaminiana (cf. 

cap. 03), considerada “equivocada”, contribuíram significativamente para a “sobrevivência” 

da obra de Benjamin, o que não pode deixar de ser considerado se se visa apresentar o 

particular conceito de história lá produzido. 

Mas também, a aparente inversão da lógica tradicional de explicação, que vai dos 

“planos” ao “objetivo”, por assim dizer, se mostra fundamental não apenas explicitamente. Na 

estrutura explicativa aqui visada, os ensaios são “acabados” (“completude”) perante o 

“inacabamento” (“incompletude”) das estratégias exercitadas nos planos; em outras palavras: 

no contexto de Passagens, sua continuação se mostra mais forte nos planos do que nos 

ensaios, e a apresentação destes deve introduzir ao desvio enquanto continuidade que os 

planos representaram mais intensamente. Se se visa reconhecer a dialética entre “abertura” e 

“fechamento” como perspectiva filosófica original do conceito de história presente na obra 

tardia de Benjamin, não se deve considerar uma relação causal ou hierárquica entre 

“acabamento” e “inacabamento”. Sendo assim, promover a importância do “inacabado” – 

reconhecendo nesse a maior visibilidade do aspecto construtivo da historiografia 

benjaminiana – faz parte não apenas da estratégia temática, mas também da própria estrutura 

de interpretação deste trabalho. 

Por fim, também como um aparente desvio, a terceira seção deverá preparar as 

discussões da segunda parte de um ponto de vista temático. Trata-se de destacar a teorização 
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do tema da técnica no contexto de Passagens de modo que esse possa ser compreendido como 

base das experiências construtivas desempenhadas nas “Apresentações” nos planos do livro 

sobre Baudelaire. Os temas da técnica e da tecnologia em ‘Passagens’  

Assim, a última seção do texto, aparecerá como uma espécie de desvio temático. Com 

o intuito de se preparar as discussões da parte seguinte, será apresentado o aspecto 

estruturador do tema da técnica no contexto de Passagens. Para tanto, se apresentará uma 

breve discussão do contexto do “problema da técnica” na obra tardia de Benjamin para então, 

a partir da relativa verticalização em um de seus aspectos, articular a passagem desta segunda 

para a terceira parte do trabalho. Preparar-se-á assim, pelas vias de um tema privilegiado do 

ciclo de Passagens, a exposição das reflexões teórico-filosóficas que também deverão compor 

a parte seguinte do trabalho. 

 

4.1 As “Apresentações” como Continuidade de “Passagens” 

 

A seção que se segue reunirá considerações sobre as “apresentações” de Passagens, 

elaboradas por Benjamin em 1935 e 1939. Visa-se assim, de maneira geral, percorrer o ciclo 

de produção de Passagens estabelecido antes da passagem aos planos do livro sobre 

Baudelaire. 

Walter Benjamin redigiu as duas “apresentações (exposé)” para Passagens, em 1935 e 

1939, já no contexto do diálogo com o Institut für Sozialforschung, a partir daquela referência 

“interdisciplinar” (BOLLE, 2000, p. 51), mencionada acima. Tais apresentações serão 

interpretadas aqui como particular “continuidade” dos trabalhos em torno do “Projeto das 

passagens” orientados à centralidade das experiências relacionadas à cidade de Paris. 

O primeiro exposé foi apresentado por Benjamin ao Instituto, por solicitação de 

Friedrich Pollock (GS V, p. 1206) com o objetivo de obter financiamento para se pesquisar as 

Passagens (BOLLE, 2006, p. 51), o que se concretiza a partir de 1935.  Essa primeira 

apresentação foi intitulada Paris, A Capital do Século XIX (Paris, die Hauptstadt des XIX. 

Jahrhunderts) (BENJAMIN, 2006, p. 39-51; GS V, p. 45-58), e é composta por seis seções 

nas quais figuras emblemáticas da Paris do XIX são sobrepostas a “determinadas 

características arquitetônico-urbanísticas” (BOLLE, 2000, p. 51); as seções são: Fourier ou as 

passagens, Daguerre ou os panoramas, Grandville ou as exposições universais, Luís Filipe 

ou o ‘intérieur’, Baudelaire ou as ruas de Paris e Haussmann ou as barricadas (BENJAMIN, 

2006, p. 39-51).  
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A segunda apresentação de Passagens, de 1939, intitulada Paris, Capital do Século 

XIX (Paris, Capitale du XIX siècle) (BENJAMIN, 2006, p. 53-67; GS V, p. 60-78) foi 

redigida em francês e encomendada por Max Horkheimer, de acordo com o editor brasileiro 

(BENJAMIN, 2006, p. 38). O objetivo desta segunda apresentação também era captar 

recursos para a pesquisa de Benjamin; mas neste contexto, por conta das dificuldades 

financeiras do Instituto em seu exílio; a tentativa de financiamento, como é sabido, não teve 

resultados (BENJAMIN, 2006, p. 38). O que aparece em Paris, Capital do Século XIX é 

basicamente a tradução, com algumas alterações
225

, das seções da apresentação de 1935 

(BOLLE apud BENJAMIN, 2006, p. 38). 

Walter Benjamin reúne nas duas “Apresentações” separadas por cerca de quatro anos, 

diversos temas em processo de reunião e classificação de Notas e Materiais. Ao passo que em 

processo de reunião e ordenação em “arquivos temáticos” e sob uma classificação 

alfanumérica de suas posições, os temas disseminados em Notas e Materiais são, de certa 

forma, rearranjados
226

 em ambas as Apresentações. Da continuidade temática, por assim 

dizer, entre as discussões das “Apresentações” e do conjunto de Notas e Materiais, emerge 

uma importante descontinuidade; a saber, a forma de apresentação dos temas – divididos em 

seções temáticas, mais ou menos “fechadas” –, a argumentação linear e a articulação 

padronizada dos temas. 

Acerca da, por assim dizer, “composição textual” das Apresentações, Pierre Missac 

ressalta a “aparência linear” dos textos (MISSAC, 2007, p. 700). Notadamente, na primeira 

“apresentação” os argumentos benjaminianos são articulados de modo a promover uma 

composição não conflituosa – não ternária e/ou dialética (cf. cap. 05) – entre as seções e 

inerente a elas mesmas. Neste contexto, tal estratégia não deve ser atribuída apenas ao 

contexto de emergência dos textos (a necessidade de captação de recursos financeiros) pois, 

como se verá, o caráter “polêmico” desses não foi menor, mesmo eles representando – em 

termos de estruturação das discussões dos temas – um modo de apresentação 

significativamente diferente aos até então experimentados por Benjamin no ciclo de 

Passagens. 
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 No que se refere à extensão das seções, bem como a supressão da seção “Daguerre...” e a adição de 

Introdução e Conclusão no segundo exposé. Como se poderá perceber na leitura ulterior, as “alterações” 

prefiguradas no segundo exposé indicam as transformações do “projeto das Passagens”, a partir do qual ele se 

mobiliza. 
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 Reconhecendo este arranjo como momento construtivo específico do projeto, sua “pedra filosofal”, Walter 

Benjamin apesar de ter em mente a fronteira que ele mesmo representa no contexto da apresentação de 1934, 

mantém a mesma configuração no texto de 1939 e, de certa forma, a radicaliza nos ensaios sobre Baudelaire e 

especialmente em Parque Central. 
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 Além da destacada linearidade, também para Missac, a estratégia da sobreposição de 

“personagens” aos elementos socioculturais do XIX contribui para uma “progressão da 

análise” a partir da “representação dos personagens e do decurso das ações”, além de 

caracterizar a “natureza de apresentação” de tais textos; contribuindo assim para “diminuir a 

característica de justaposição” presente nos momentos anteriores do “Projeto”, em suposto um 

fortalecimento da “armadura” teórica do texto (MISSAC, 2007, p. 701). Neste sentido, tais 

considerações de Missac são bastante significativas, pois em uma primeira visada o texto das 

“Apresentações” de 1935 e 1939 escaparia à estrutura do trabalho metodológico e de 

composição que caracteriza o ciclo de Passagens no contexto desta tese.  

Trata-se aqui de identificar naquele “fortalecimento” a particularíssima estratégia 

benjaminiana de forçar, na descontinuidade inerente ao procedimento típico da composição, 

uma estrutura “contínua” exibida nas “Apresentações”.  

 Ao discutir os temas e especialmente os debates que marcaram a recepção dos textos 

(MISSAC, 2007, p. 702), Pierre Missac destaca que tal “composição linear” característica da 

estrutura textual das Apresentações “poderia ser muito bem” reconhecida como “tentativa” na 

perspectiva de que “Benjamin [...] jamais cessa de problematizar (mettre en cause) a 

ordenação de suas ideias”, inclusive nos momentos mais avançados da redação dos textos 

(MISSAC, 2007, p. 703). Mesmo sendo impossível determinar categoricamente que a 

exposição linear das Apresentações figure apenas como desvio ao modo retoricamente mais 

aceitável de apresentação, Pierre Missac destaca que o surgimento de composições textuais 

posteriores baseadas na justaposição ternária dos temas e na operação dialética, como os 

ensaios sobre Baudelaire (MISSAC, 2007, p. 701), contribui definitivamente para o 

reconhecimento do caráter de experimento linear das “Apresentações”.  

Neste contexto, o “desvio” em forma de “continuidade” – a operação de compor de 

modo não antitético os desdobramentos teórico-temáticos – que os exposés representam, não 

deve ser reconhecido apenas como um “recuo”, por assim dizer, à linearidade e, portanto, um 

recuo ao princípio construtivo inerente ao princípio da “justaposição” do “arranjo” na figura 

das estratégias de “citação” e “montagem” (cf. 3.4). A representação atípica (para a exposição 

historiográfica benjaminiana) dos temas nas “Apresentações” indica exatamente a 

especificidade do princípio construtivo mobilizado a partir do “Trabalho das passagens”, 

capaz de experimentar em diferentes estruturas formas de apresentação, a “problematização” 

da “ordenação das ideias”, para Missac. A experimentação representada no contexto da 

operação que a partir da “descontinuidade” inerente ao trabalho da “citação” e da 
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“montagem”, pode ter em seu desvio, uma descontinuação como sua representação 

“contínua”. 

As estratégias de composição, para Pierre Missac, a representação mais que a 

apresentação – “enführen’ ou ‘vorstellen’, mieux que ‘darstellen’ (MISSAC, 2007, p. 701)
227

 

– enquanto experimentos textuais, destacados por Missac na elaboração das Apresentações, 

não apenas concorrem com a noção de uma produção historiográfica baseada em 

experimentos metodológicos e representativos em torno do ciclo de Passagens, mas também 

enfatizam e fortalecem o aspecto do trabalho historiográfico ensaiado no contexto da obra 

tardia de Benjamin. Ao trabalho da exposição (Darstellung) composta a partir da constante 

operação de descontinuidades (“citação” e “montagem”), a representação (Vorstellung) que os 

“exposés” apresentam deve figurar como desvio na descontinuidade. 

Passa-se agora brevemente por alguns aspectos temáticos das Apresentações, não com 

o intuito de exauri-los, mas como tentativa de, a partir de seus temas, identificar seus 

procedimentos constitutivos – indissociáveis de sua temática. Em tais procedimentos 

construtivos deverá se reconhecer subjacente à composição dos temas a experiência em torno 

de uma construção “linear”, de uma continuação (desdobramento) dos elementos de 

Passagens. 

Como mencionado, aquele arranjo associa figuras emblemáticas a determinados 

elementos espaciais da Paris do século XIX. Na primeira seção, a figura de Fourier aparece 
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 O tema da justaposição de estratégias retóricas da apresentação (darstellung) e da representação (vorstellung) 

nos momentos da produção benjaminiana questionam também a hegemonia da “apresentação (darstellung)” na 

escrita filosófica benjaminiana o quê, para parte da recepção, definiria o rompimento categórico da filosofia de 

Benjamin com as “filosofias sistemáticas” (por exemplo, GAGNEBIN, 2005). A alternância entre os modos de 

apresentação – tratadístico ou sistemático, no contexto do prefácio ao Trauerspielbuch (BENJAMIN, 1984, 

68ss) – fomentaram importantes reveses na recepção da obra tardia de Benjamin, dentre os quais a noção 

adorniana do “grave” e “extraordinário retrocesso teórico” (GS V, p. 1072) no contexto de “Notas e Materiais” 

ou mesmo a leitura de Espagne e Werner da “contradição patente entre o esforço obstinado pela organização dos 

materiais” no contexto da elaboração do Baudelaire e a “apologia do aforismo isolado e da descontinuidade” das 

“teses” Sobre o Conceito de História (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 881) que marcariam a “deformação 

(gauchissement) permanente das referências marxistas de Benjamin” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 877). O 

caráter “bastante assustador (ziemlich grauenhaft)” (Brecht apud BENJAMIN, 2006b, p. 373; GS I, p. 1082) da 

prosa historiográfica benjaminiana têm na produção de tal espanto menos um obstáculo ou acidente, mas, mais, a 

ressonância do típico trabalho das coisas que ao qual a escrita da história tentou se adequar. A “descontinuidade” 

inerente à estrutura teórico-filosófica da ideia de história na obra tardia de Benjamin encontra uma 

“continuidade” nas descontinuidades, nos desvios que representam a história de sua obra – tal interpretação é 

possível pela radicalização da figura da categoria da “origem” como imagem privilegiada do conceito de história 

e da história da obra benjaminiana. Uma das principais dificuldades em se ultrapassar a “teorização” – a mera 

“narração teórica” – das “imagens dialéticas”, por exemplo, e atingir sua “demonstração”, é entender tal 

categoria como produção apenas de descontinuidades, tarefa natural da “dialética” benjaminiana. Mas, às 

imagens dialéticas pertence também seu caráter imagético, representativo, de continuidade – ou de 

“desmobilização” do “mobilizado” (cf. seções 5.3 e 5.4). Como se verá também no último capítulo deste texto: 

há mais de uma “tendência” na filosofia da história benjaminiana, não se deve privilegiar nenhuma isoladamente, 

por mais que meramente as “conciliar” seja impossível. 
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associada à imagem das passagens parisienses; para Benjamin, pode-se identificar nas utopias 

do socialista francês Charles Fourier (1772 –1837) aspectos das “imagens do desejo”, “nas 

quais se interpenetram o novo e o antigo” (BENJAMIN, 2006, p. 41), assim como nas 

passagens, nas “condições para seu aparecimento”, associam aos aspectos da “forma do novo 

meio de produção” – expansão comercial, iluminação a gás e construção em vidro/ferro – à 

imagens do “subconsciente” o papel desempenhado pelas construções” (BENJAMIN, 2006, p. 

40-41; p. 55). De certa forma, para Benjamin, aspectos da continuidade (da aparência 

histórica) entre “imagens do desejo”, manifestações do “inconsciente coletivo” aos 

desenvolvimentos econômicos do século XIX. 

As utopias de Fourier e os sonhos induzidos pelas passagens, portanto, se sobrepõem 

na imagem utópica da técnica – associada aos avanços do capitalismo e às “fantasias 

imagéticas” que correlacionam o “anterior” – a “história primeira” indissociável das imagens 

do “sono seguinte” da época, das imagens do posterior, do futuro (BENJAMIN, 2006, p. 41). 

A segunda seção da primeira Apresentação também apresenta uma particular leitura do tema 

da técnica. A figura de Daguerre (1787-1851), gravurista e inventor francês, antes pintor de 

panoramas, se vincula à história da fotografia, enquanto os panoramas prenunciam a 

reorganização das relações entre arte e técnica radicalizadas pela emergência da fotografia. A 

moda dos panoramas, assim como dos desdobramentos mercantis da fotografia, para 

Benjamin aparece lá como precursores do cinema e dos questionamentos acerca do “caráter 

subjetivo da informação pictórica e gráfica diante da nova realidade técnica e social” 

(BENJAMIN, 2006, p. 43). Tal discussão se vincula aos problemas do suposto confronto das 

experiências da arte e da técnica (cf. seção 4.3), como manifestações do aspecto contraditório 

inerente aos desenvolvimentos históricos aparentemente lineares, harmônicos, por assim 

dizer. 

A parte seguinte dos exposés reúne sob o tema das “fantasias cosmológicas” do 

gravurista Jean Ignace Isidore Gérard (1803–1847), conhecido como Grandville, elementos 

do “universo das mercadorias”, cujas exposições universais são apresentadas como “lugares 

de peregrinação ao fetiche da mercadoria” (BENJAMIN, 2006, p. 43; 57). Desveladas como 

“fantasmagoria” do entretenimento, as exposições universais e sua “entronização” da 

mercadoria marcam a obra de Grandville e revelam, na apoteose da mercadoria, sua 

“natureza”: “ela encontra em conflito com o orgânico, unindo o corpo vivo ao mundo 

inorgânico e fazendo valer no corpo vivo os direitos do cadáver” (BENJAMIN, 2006, p. 45; 

58).  
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Assim Benjamin, pela sobreposição/arranjo das relações entre as “fantasias” artísticas 

de Grandville e o caráter cultual/alienante das exposições universais, associa alguns temas 

fortes de sua obra: o conflito entre natureza e técnica protagonizado pela mercantilização do 

mundo; a partir da qual a mercadoria assume o papel de operador do significado, na relação 

moderna entre morte e significação
228

. A vida associada ao “inorgânico” figura em Passagens 

como motivo fundamental do conflito histórico entre técnica e natureza (ou “tradição” e 

“modernidade”), a partir da qual as forças do desenvolvimento técnico se deslocam para 

zonas de indeterminação temporal: a “pré-história” como “história primeva” se interpenetra 

aos sonhos sobre o futuro de cada época.  

O procedimento de organização, sobreposição de significados como instrumento de 

realce dos aspectos de ambiguidade da condição moderna, aparece também nas seções Luís 

Filipe ou o ‘intérieur’, Baudelaire ou as ruas de Paris e Haussmann ou as barricadas.  Nas 

seções das Apresentações sobre o rei burguês Luís Filipe I (1773-1850) são discutidas as 

relações entre o modo de vida das figuras sobrepostas do “homem privado”/homem de 

negócios que “reprime” suas reflexões sociais – acerca das relações de exploração – ao passo 

que se refugia no privado, manifesto no espaço do intérieur, “refúgio da interioridade”. Tal 

“mentalidade” do intérieur foi abalada pelo Jugendstil na medida em que esse protagoniza 

uma “tentativa de fuga da arte sitiada pela técnica” (BENJAMN, 2006, p. 46).  

A “arte nova” ao mesmo tempo em que ornamenta o interior traz a hostilidade da 

natureza para a interioridade do indivíduo. Além da mais uma vez desdobrada relação entre 

técnica e modernidade, o intérieur representa sua ambiguidade como refúgio do colecionador 

(BENJAMIN, 2006, p. 46) – reflexão que desaparece na segunda versão da apresentação, mas 

que ressalta a ambiguidade desta figura que, por meio de seu modo típico de reunir as coisas, 

as insere em um novo sistema de relações que, as destituindo de seu “caráter de mercadoria”, 

mas sem se importar com seu valor de uso (BENJAMIN, 2006, p. 46), confere uma ordem ao 

seu universo baseado na afetividade, o que torna sua tarefa irrealizável. 

Já nas seções sobre o barão Haussmann (1809-1891), são sobrepostas as imagens do 

espaço aberto da perspectiva artístico-arquitetônica e o espaço obstruído pelas barricadas da 

Paris do XIX. Em contrapartida à tendência da haussmannização, de “enobrecer necessidades 

técnicas com pseudofinalidades artísticas” surge a força e o entusiasmo da empreitada de 

construção de uma nova sociedade que alimentou a Comuna de Paris (BENJAMIN, 2006, p. 

65). A força e o “paroxismo” da Comuna se vinculavam à continuação “da obra de [17]89”: 
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 Morte e significação, sob a concepção de temporalidade do Trauerspiel operam sob a mesma orientação, a do 

tempo que tudo arrasta na figura da imanência (cf. seção 5.4). 
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de construir uma nova sociedade “em estreita colaboração com a burguesia” (BENJAMIN, 

2006, p. 65). As forças modernizadoras que foram tema de confiança do movimento operário 

até o período da Comuna (1871) assumem aspectos correspondentes à construção destruidora 

de Haussmann. A abertura e o fechamento de ruas pelo barão e pela Comuna precedeu, 

ensaiou a clivagem das diferenças de classe. 

No contexto dos exposés, a poesia de Baudelaire também se caracteriza pela 

interpenetração de imagens específicas: a mulher, a morte e Paris. Na seção Baudelaire ou as 

ruas de Paris, os temas para os quais convergirão as Passagens são desdobrados no primeiro 

exposé em duas partes e, no segundo, em três. A “estranheza” do poeta alegorista perante a 

cidade, tema de sua poesia, é representada pela figura do “flâneur”, figura limiar típica da 

tipologia benjaminiana. Para Benjamin, o flâneur se depara com a cidade como limiar, “ora 

paisagem”, reino de forças hostis, “ora como sala acolhedora”, como refúgio (BENJAMIN, 

2006, p. 47; 61). O aspecto de liminaridade que o poeta atribui às figuras do flâneur e da 

intelectualidade corresponde à “indefinição de sua posição econômica” bem como 

“indefinição/ambiguidade de sua função política” (BENJAMIN, 2006, p. 47; 61).  

A passagem por tais figuras atinge outro círculo: o da bohème – camada social, 

imbuída de um particular “pathos rebelde”, da qual a poesia de Charles Baudelaire “extrai sua 

força”; e no centro dos círculos concêntricos reaparece a figura de Baudelaire. De acordo com 

a leitura benjaminiana, o poeta alegorista, alimentado pela melancolia, radicaliza os aspectos 

mercantilizados da vida moderna ao se associar, assim como a prostituta, à própria figura da 

mercadoria; mas, se no primeiro Apresentação “Baudelaire sucumbe à Wagner” – sucumbe à 

concepção de obra de arte total, que de certa forma protege a arte da técnica/mercado pelas 

vias da estetização da vida
229

 (mortal na figura do destino) – na segunda apresentação a 

fronteira da reflexão sobre Baudelaire já fora deslocada, uma importante ênfase recai na 

caracterização da modernidade pelo poeta francês, de modo que as ambiguidades de sua 

posição se radicalizam ainda mais. Acerca da ideia de modernidade em Baudelaire, Luciano 

Gatti anota de maneira fundamental: 

Baudelaire funda a modernidade como uma ruptura com os padrões da antiguidade. 

A beleza da modernidade não se opõe à beleza antiga. O que ocorre é que a beleza 

antiga, o eterno e imutável, está presente na beleza moderna na forma de seu devir. 

Isso significa que a fugacidade da beleza moderna só poderá tornar-se eterna, e a 

obra de arte ser autenticamente moderna, se o artista moderno for capaz de retirar de 

sua época justamente aquilo que é transitório e fugidio, que é passível de tornar-se 

                                                 
229

 Adorno, em sua resposta a este trecho menciona: “Obra de arte total e esteticismo, em suas exatas acepções, 

são tentativas diametralmente opostas de escapar do caráter de mercadoria” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 

189). 
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antigo e obsoleto. O transitório é o que constitui a obra como moderna e, ao mesmo 

tempo, o que lhe assegura a possibilidade de tornar-se eterna. Em outras palavras, o 

belo moderno está presente na efemeridade de um momento sujeito à ação 

destruidora do tempo e que tem sua única chance de sobrevivência na sua 

transfiguração pela obra do artista (GATTI, 2009b, p. 164). 

  

A partir da particular relação entre a beleza “antiga” e “moderna”, emerge da obra 

baudelairiana um conceito de modernidade significativamente sensível à condição moderna 

tal como discutida na obra benjaminiana (cf. primeira parte). Deste modo, pode-se se entender 

que a caracterização da modernidade por Charles Baudelaire passa em Passagens à condição 

de material para a configuração do conceito de história benjaminiano, bem como tema de sua 

historiografia; ou, em outras palavras, a passagem que caracteriza a obra tardia de Benjamin 

tem na poética de Charles Baudelaire não apenas um tema – para o qual Benjamin apresenta 

inclusive ressalvas
230

 – mas de certa forma uma legitimação teórico-formal. A articulação, no 

arranjo das relações entre técnica e tradição, por exemplo, no bojo da caracterização 

benjaminiana da modernidade – destacadas na sucinta menção precedente – figura assim 

como uma das possíveis sendas entre a multiplicidade de temas do ciclo de Passagens e seus 

momentos constitutivos. 

 Como mencionado, a segunda apresentação, o exposé de 1939 apresenta, além de 

algumas diferenças em seu desenvolvimento, dois trechos adicionais, uma Introdução e uma 

Conclusão. Tais seções adicionadas à apresentação de 1939 possibilitam não apenas mapear 

as diferenças temáticas entre os momentos de elaboração de Passagens, mas também da 

orientação do trabalho, de acordo com a radicalização dos aspectos de sua origem. O tema da 

Introdução e da Conclusão da Apresentação de 1939 é o conceito de história esboçado em 

Passagens. Os motivos dos exposés
231

 – abreviações dos temas colecionados em Passagens – 
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 Benjamin expressa uma característica discordância da caracterização do belo por Baudelaire, especialmente 

acerca da noção de “novo” – no contexto da obra discutida por L. Gatti (GATTI, 2009b, p. 164-165). O elemento 

de crítica à “teoria” de baudelairiana por parte de Benjamin, como se verá, se relaciona à particular leitura dos 

potenciais de sua poética; isto é, o procedimento benjaminiano acerca da obra de Baudelaire não escapa às 

tensões engendradas no conceito de crítica do filósofo alemão (cf. a seguir: “alegorização” benjaminiana da 

poética de Baudelaire). Ao que parece, justamente pelas contradições que marcam a obra do poeta francês, 

Benjamin atribui a sua obra toda sua força crítica. 
231

 Tal articulação, no trecho do exposé: “Assim apresentam-se as ‘passagens’, primeiras formas de aplicação da 

construção em ferro; assim apresentam-se as exposições universais, cujo acoplamento à indústria de 

entretenimento é significativo; na mesma ordem de fenômenos, a experiência do flâneur, que se abandona às 

fantasmagorias do mercado. E essas fantasmagorias do mercado, nas quais os homens aparecem somente sob 

seus aspectos típicos, correspondem as do interior, que se devem à inclinação imperiosa do homem a deixar nos 

cômodos em que habita a marca de sua existência individual privada. Quanto à fantasmagoria da própria 

civilização, encontrou seu campeão em Haussmann e sua expressão manifesta nas transformações que ele 

realizou em Paris. Esse brilho, entretanto, e esse esplendor com os quais se cerca a sociedade produtora de 

mercadorias, e o sentimento ilusório de sua segurança não estão ao abrigo de ameaças; é o que lhe vêm lembrar a 

derrocada do Segundo Império e a Comuna de Paris” (BENJAMIN, 2006, p. 54). 
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são articulados na Introdução da apresentação de 1939 na figura da concepção de história do 

projeto benjaminiano tardio. 

 O conceito de história do século XIX – que “corresponde a um ponto de vista que 

considera o curso do mundo como uma série ilimitada de fatos fixos em forma de coisas”, 

uma “representação coisificada da civilização”
232

 – se articula às representações 

fantasmagóricas das “formas de vida nova” e das “novas criações de base econômica e 

técnica” (BENJAMIN, 2006, p. 54). A “iluminação” deste aspecto fantasmagórico da 

concepção de história do século XIX não deve, para Benjamin, ser apresentado apenas de 

“maneira teórica por uma transposição ideológica, mas também na imediatez da presença 

sensível” (BENJAMIN, 2006, p. 53), isto é, por sua configuração crítica.   

O arranjo dos temas nas Apresentações ilumina assim, como aparece em sua 

Conclusão a “fantasmagoria da própria história”, emblematicamente representada pela 

imagem cósmica do eterno-retorno na obra do revolucionário Louis-Auguste Blanqui, (1805-

1881) (BENJAMIN, 2006, p. 66), conhecido como o “encarcerado”, pelo grande período 

passado aprisionado. Em “L’Eternité par les Astres”, Blanqui traça “uma imagem do 

progresso” como “antiguidade imemorial, exibindo-se numa roupagem de última novidade” 

na qual a modernidade apresenta-se como cárcere, como tempo no qual o “antigo e o novo” se 

se interpenetram enredando a imutabilidade – explicada significativamente por Benjamin 

como uma “mediação enganosa” (BENJAMIN, 2006, p. 66-67).  O contexto de aparecimento 

do L’Eternité remonta a derrota dos projetos utópicos-revolucionários de Blanqui; o que, para 

Benjamin, enreda o teórico socialista francês em uma “fantasmagoria cósmica” da 

imutabilidade da história. 

Para Benjamin, a visão última de Blanqui é uma “resignação sem esperança” perante o 

universo cósmico encerrado sob a lógica da temporalidade moderna; isto é, as “virtualidades 

técnicas”, os potenciais modificadores desenvolvidos pelos processos de modernização não 

correspondem a qualquer “nova ordem social” – as novidades que engendram o progresso, 

naquilo que possuem de mais novo, não portam nada de efetivamente novo. Assim, qual 

configuração poderia iluminar o aspecto de “mediação enganosa”? Um particular arranjo dos 

dados portaria seu poder crítico: a alucinação do “encarcerado” “implicitamente compreende 

a crítica mais acerba de todas as outras” fantasmagorias (BENJAMIN, 2006, p. 66). As 

apresentações e os modelos de Passagens se expõem assim como ensaios, tentativas de 
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 A crítica ao conceito de história do século XIX é um dos temas importantes deste ciclo de produção 

benjaminiana (1938-1940), que reverbera nos ensaios sobre Baudelaire, bem como nos textos Parque Central e 

nas teses Sobre o Conceito de História, como aparecerá no capítulo seguinte. 
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respostas, em torno da exploração de “virtualidades técnicas” – não respondidas ou 

adequadamente recebidas – inscritas na ordem social para a qual se voltam. Estas 

“virtualidades” se estruturam teoricamente, como “crítica”, sob o trabalho do método, da 

necessidade de se constituir a autêntica mediação entre seus termos. Tal cenário de 

interpretação deve ser mais bem circunscrito. Seguem-se algumas tentativas em torno deste 

sentido. 

 Como se sabe, a primeira Apresentação de Walter Benjamin foi tema de um intenso 

debate com Theodor Adorno, por meio de correspondências.  De maneira geral, as críticas 

remetidas por Adorno, em carta de princípios de agosto de 1935 (ADORNO; BENJAMIN, 

2012, p.175-192) se voltam aos possíveis aspectos “adialéticos” do exposé de Passagens, 

naquilo que se refere às relações entre “história primeva do século XIX’, ‘imagem dialética’ e 

a ‘configuração de mito e modernidade”; trata-se, como acertadamente apontado por Adorno, 

do núcleo da concepção de história esboçada/configurada nesta Apresentação – e ensaiada em 

Passagens – (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 176). As críticas de Adorno se dirigem à 

possível “tendência mitologizante e arcaizante do exposé” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 

184); refere-se, ainda nas palavras de Adorno, à crítica da associação – “psicologizante” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 179) – entre estrutura dos sonhos (arcaico-utópicas) e as 

imagens dialéticas. Distinção tal que possibilitaria para Adorno “que o sonho seja rejeitado 

por meio da construção dialética” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 178), impedindo que “o 

desencanto da imagem dialética” conduzisse “ao pensar puramente mítico”, onde “Klages
233

 

surge como um perigo, tal como Jung o fora antes” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 180). 

As importantes considerações de Adorno, ainda que reconhecidamente no âmbito de 

“abstração teórica” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 182), tangenciam dois aspectos 

fundamentais da interpretação do pensamento benjaminiano no contexto das Apresentações: o 

problema da “sistematização” dos materiais – especificamente, o da divisão do primeiro 
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 É importante relembrar que as críticas aos “pensadores reacionários” como Klagese Jung  já estavam 

explicitamente presentes no arquivo temático K, Cidade de Sonho, Morada de Sonho, Sonhos de Futuro, 

Niilismo Antropológico, Jung das Notas e Materiais de Passagens em sua primeira etapa de elaboração 

(BENJAMIN, 2006, p. 435), isto é, se não anteriores, no mínimo contemporâneas à elaboração do primeiro 

exposé. Especificamente em relação à Klages, Irving Wohlfarth discute as ambíguas posições de Benjamin 

acerca deste filósofo, que apresenta sua principal obra organizada “on the  basis  of  this  Manichean dualism,  

which  echoed  then  prevalent oppositions between  Kultur  and  Zivilisation ,  Gemeinschaft and  Gesellschaft,  

etc.,  Klages  had  in fact bitterly opposed the  First World War as the last, most lethal phase of Geist in its 

millennial struggle  with Seele .  This struggle  was also  one between  an immemorial, ‘cosmogonic’  Eros  and  

an  ‘urge  to  murder’  (Mordsucht)  which,  now  armed  with modern  technology ,  was  committing   an  

unprecedented  rape  upon  the  body  and soul of the earth”. (WOHLFARTH, 2002, p. 75). É importante 

ressaltar assim que, mesmo rompendo com a perspectiva de Klages de mistificação da tecnologia, Benjamin não 

meramente recusa qualquer possibilidade libertadora a partir da técnica (WOHLFARTH, 2002, p. 72 ss). 
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exposé em capítulos –, que apareceria para Adorno como “forçada” (ADORNO; BENJAMIN, 

2012, p. 182), e um problema que parece temático (e não formal/estrutural), mas que no 

contexto desta leitura, se relaciona intimamente com as críticas: a “tentativa [...] forçada de 

sistematização”; trata-se de um problema na “passagem sobre a máquina
234

”; nele Adorno 

recusa a suposta  

supervalorização da tecnologia mecânica e da máquina como tal sempre foi 

característica das teorias burguesas do passado: as relações de produção são dessa 

maneira encobertas pela referência abstrata aos meios de produção [...]. Sua 

aceitação acrítica da primeira aparição da técnica parece-me relacionada à 

supervalorização do arcaico como tal. (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 184).  

 

No que se refere ao problema da sistematização dos materiais, a breve resposta de 

Benjamin (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 192-195) matiza a relação entre os “primeiros 

esboços” – principal respaldo de Adorno para criticar o exposé – e sua Apresentação de 1935: 

para Benjamin, estes dois momentos de Passagens – os “primeiros esboços” e a Apresentação 

de 1935 – “representam [...] a tese e antítese do trabalho”, os dois textos engendrariam entre 

eles uma “relação polar” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 193).  

O postulado caráter precário das formulações do exposé de 1935 deve figurar como 

momento da constituição de Passagens; momento este não meramente temático, mas 

estrutural, em relação aos seus momentos anteriores. A polarização atribuída por Benjamin 

entre os “Primeiros esboços” e o primeiro exposé é uma clara e significativa menção ao 

processo estruturante das partes de trabalho; aspectos que só retrospectivamente poderiam ser 

articulados de maneira tão adequada à concepção de trabalho – de operação histórica, da 

matização do complexo sujeito-método-objeto historiográfico – engendrada por Passagens. 

 Walter Benjamin identifica as perspectivas de Passagens naquela ocasião com o 

próprio aspecto que aquele momento assume perante os precedentes; seu desdobramento 

deveria assim ser caracterizado pelo “trabalho direto com o material” – o que de fato se 

realiza a partir de 1934, com a elaboração da extensiva pesquisa bibliográfica que resulta em 

Notas e Materiais –, momento este expressivamente referido por Benjamin como 

                                                 
234

 A dita passagem se refere à sobreposição por Benjamin, da ambiguidade da experiência moderna – entre 

tendências progressistas e utópico-míticas – da utopia fourierista do falanstério e o “aparecimento das 

máquinas”. O trecho do exposé: “Estas relações podem ser identificadas na utopia de Fourier. Seu impulso mais 

íntimo se deve ao aparecimento das máquinas. Mas isso não se expressa de imediato em seus escritos; estes 

partem da imoralidade da atividade comercial, bem como da falsa moral posta a seu serviço. O falanstério deve 

reconduzir as pessoas às condições de vida nas quais a moralidade se torna desnecessária. Sua organização 

altamente complexa aparece como maquinaria. As engrenagens das paixões, a intrincada combinação das 

paixões mecanicistas com a paixão cabalista, são primitivas elaborações teóricas de criar analogias com a 

máquina no domínio psicológico. Essa maquinaria feita de seres humanos produz o país das maravilhas, o 

primevo símbolo do desejo ao qual a utopia de Fourier deu vida” (BENJAMIN, 2006, p. 41). 
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“treinamento”, do qual também deveria tomar parte o elemento “construtivo”: “o momento 

construtivo significa para este livro
235

 o que, para a alquimia, significa a pedra filosofal” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 194). A imagem benjaminiana, posto seu teor 

explicitamente hermético, pode ser iluminada pela retomada do tema da imagem dialética ao 

final de sua carta, quando circunscreve o cerne do problema do “momento construtivo do 

livro”: Benjamin indicava como núcleo de sua tarefa a necessidade de “um arco” “ser 

retesado, e uma dialética” “ser forjada” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 195). O problema 

da “imagem” dialética e do momento constitutivo deveria ser iluminado de tal modo que sua 

mesma e particular dialética fosse forjada. 

O “arco a ser retesado” e a “dialética a ser forjada” se apresentam como processos de 

estruturação das formulações de Passagens que podem ser identificados na “Apresentação” de 

1939. Considerando a influência das críticas de Adorno
236

 e os contextos distintos da 

emergência das duas Apresentações, os elementos evidenciados tanto na Introdução e 

Conclusão da segunda Apresentação (mencionados acima) bem como a nova configuração da 

dita “passagem sobre a máquina” – alvo específico da crítica adorniana transcrita na citação 

acima (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 184) – ressaltam a particular continuidade entre 

estes textos
237

. Atentar-se a tais aspectos talvez contribua para a exibição, na esteira de uma 

discussão temática fundamental, dos fundamentos dos elementos estruturais que compõem a 

perspectiva histórica de Passagens.  

Adorno critica naquele trecho, como mencionado, uma possível “supervalorização da 

tecnologia”, típica do pensamento burguês. Apesar de não comentar tal crítica em sua carta, 

Benjamin de certa forma a responde, incrementando o trecho sobre Fourier e tangenciando 

não apenas a imagem da maquinaria de Fourier em seu caráter utópico, mas também o aspecto 

irônico da crítica da utopia de Fourier à noção burguesa de exploração da natureza: “a ideia de 

exploração da natureza pelo homem, tão difundida na época posterior, lhe é estranha” 

(BENJAMIN, 2006, p. 56). Assim as ideias de Fourier aparecem como antecipadoras de uma 

de certa forma particular concepção insurgente de tecnologia. 
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 Para ainda, nesta ocasião, o projeto de um livro sobre as passagens parisienses. 
236

 De fato alguns trechos do segundo exposé aparecem reformulados em alguns pontos das críticas adornianas 

de 1935; a menção à epígrafe de Michelet – “cada época sonha a seguinte” – bem como o trecho sobre a 

“interpenetração do antigo e do novo” desaparecem. Como textos de momentos diferentes, os dois exposés 

apresentam distinções menos relacionadas às mudanças de fundamentos do que a radicalização de seus 

pressupostos; mesmo com alterações promovidas pelas críticas adornianas, observa-se claramente que em outros 

pontos os aspectos críticos (temas das críticas) foram realçados. 
237

 O incremento mais significativo entre os dois exposés, ainda prematuramente formulados em 1935 e que, 

naturalmente assumem um papel privilegiado na apresentação de 1939 é a figura da poesia de Baudelaire, que, 

ao lado de Eternité como caracterização do moderno, adquirem o papel de articuladores de todas as outras 

discussões.  
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As “primitivas elaborações teóricas”, as “extravagâncias” da utopia de Fourier são 

associadas nas Notas e Materiais, no longo arquivo temático que lhe é dedicado – W - Fourier 

(BENJAMIN, 2006, p. 663-692) – às próprias ideias benjaminianas de política: “Comparar a 

ideia de Fourier sobre a propagação dos falanstérios por meio de explosões com duas ideias de 

minha ‘política’
238

”; no segundo exposé a questão da técnica em Fourier aparece (talvez) 

velada: “a chave de sua representação bizarra, segundo a qual o falanstério se propagaria por 

explosão” (BENJAMIN, 2006, p. 56). O “incremento” de Benjamin na segunda versão do 

exposé configura, ao lado do caráter “fantasmagórico”
239

 da utopia de Fourier, um elemento 

altamente significativo: “A técnica se apresenta a Fourier muito mais como a fagulha que 

ateia o fogo à pólvora da natureza” (BENJAMIN, 2006, p. 57). Charles Fourier ao seu modo 

extravagante tentou responder às “virtualidades técnicas” que sua época não soube receber. 

No âmbito de seu fracasso restam rastros de uma potencial concepção revolucionária de 

tecnologia e de sua experimentação (cf. seção 4.3). 

O processo de elaboração de Passagens, os desdobramentos de sua continuação pós-

histórica em suas origens, podem ser lidos a partir da analogia com o tema da técnica 

mencionado nas Apresentações, especificamente nas seções Fourier ou as passagens. Qual 

configuração da verdade histórica portaria a obtusa utopia fourierista, que pudesse ser 

iluminada tanto teoricamente quanto “também pela imediatez de sua presença sensível” 

(BENJAMIN, 2006, p. 54)? Benjamin tenta mapear, não apenas tematicamente, mas também 

no âmbito da experimentação, o aspecto revolucionário da técnica
240

, aquele aspecto a partir 

da qual a técnica aparece não como “dominação da natureza”, mas como “dominação da 

relação entre Natureza e humanidade”; para mencionar o trecho final de Rua de Mão Única 

(OE II, p. 69), que, se não enredada na estrutura sempre novo – da novidade que não porta 

nada de atual, apenas de permanência e retorno – poderia emergir como uma “tentativa sobre 

a técnica (ein Versuch zur  Technik)” (GS V, p. 490) [K 1, 1].  

Passagens, como exercício daquela tentativa, pode aparecer como ensaio sobre a 

leitura dos sinais das coisas [B 1a, 1], das “formas ocultas nas máquinas” [F 2a, 5], que se 

voltam assim ao “universo de formas que [...] surgiram na mecânica, no cinema, na 
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 O editor alemão não está certo se neste índice Walter Benjamin faz referência a um texto específico – neste 

caso, um artigo de 1919/20 perdido – ou as “ideias políticas gerais” (BENJAMIN, 2006, p. 647, nota 6). 
239

 Em muitos trechos, índices do Konvolut  W, Fourier, de Notas e Materiais, Benjamin ressalta os aspectos 

fantasmagóricos da utopia de Fourier; por exemplo: “Fourier não conhece o conceito de exploração” 

(BENJAMIN, 2006, p. 687) [W 14a, 6], ou ainda o antissemitismo e o chauvinismo e Fourier [W 16, 2], bem 

como aspectos mesmos autoritários de sua utopia. 
240

 Para o qual Adorno se mostrou refratário desde o ensaio sobre a obra de arte; cf. os debates acerca do ensaio 

sobre a obra de arte. 
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construção das máquinas, na nova física” de modo a exibir a “essência dialética da técnica” 

em contrapartida – ainda determinada – aos seus momentos “estranhos e hostis” 

(BENJAMIN, 2006, p. 440) [K 3a, 2] (cf. 4.3). A tecnologia para a qual uma autenticamente 

nova natureza se abre; tecnologia que em Fourier se apresenta interpenetrada por 

extravagâncias e aspectos regressivos, se torna teor do método estruturado/tentado em 

Passagens; uma tentativa a partir da qual as coisas pudessem ser representadas em respostas 

as suas virtualidades. 

A articulação entre os “aspectos revolucionários”, as virtualidades dos experimentos 

tecnológicos e o conceito de método/teoria da história de Walter Benjamin são tão 

fundamentais quanto de complexa reconstituição. No ensaio sobre a fotografia
241

 Benjamin 

expressa o que poderia ser entendido como diferencial técnico da fotografia: “Para lá de toda 

a mestria do fotógrafo e do calculismo da pose do modelo”, isto é, para além da 

intencionalidade de sujeitos/objetos do passado,  

o observador sente o impulso irresistível de procurar numa fotografia destas a ínfima 

centelha de acaso, o aqui e agora com que a realidade como que consumiu a 

imagem, de encontrar o ponto aparentemente anódino em que, no ser-assim daquele 

minuto há muito decorrido, se aninha ainda hoje, falando-nos, o futuro, e o faz de tal 

modo que podemos descobri-lo com um olhar para trás. A natureza que fala à 

câmera é diferente da que fala aos olhos (BENJAMIN, 2006b, p. 246). 

 

Neste trecho sobre os potenciais de leitura – de uma nova natureza e do futuro daquele 

passado, o presente – da tecnologia fotográfica, a figura do observador aparece como que 

arrastada pela força de um ponto específico de visibilidade produzido. O ponto de encontro 

promovido pela técnica fotográfica entre o decorrido e seu futuro que enreda o observador, de 

maneira correspondente ao aspecto das coisas no encontro com seu método
242

. O método das 

Passagens operaria pelo reconhecimento do aspecto de visibilidade promovida pela 

tecnologia
243

 e, como tentativa em torno deste aspecto em favor daquilo que reúne, rearranja a 

estrutura sujeito-método-objeto a partir de sua condição histórica comum.  

Trata-se, portanto, de reconhecer Passagens a partir de seu particular estatuto. Mesmo 

visando projetos de “obras” – o “livro” que os exposés seriam as apresentações, bem como o 

Baudelairebuch – o ciclo tardio da produção benjaminiana deve ser reconhecido como uma 
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 Os editores relacionam a elaboração do ensaio Pequena História da Fotografia ao contexto dos “primeiros 

esboços” de Passagens, a partir da referência à correspondência com G. Scholem, de outubro de 1931, na qual 

Benjamin menciona “Reconheceste que o estudo sobre a fotografia vem dos prolegómenos ao ‘Livro das 

Passagens’. Mas pergunto-me o que haverá sempre para esse livro, para além de prolegómenos e paralipómenos? 

(BENJAMIN, 2006b, p. 506). O questionamento de Benjamin não é aqui menos significativo. 
242

 Como na passagem citada anteriormente: “O ser passado, não mais ser, é o que trabalha com mais paixão nas 

coisas. É a isso que o historiador confia o seu assunto. Prende-se a essa força e reconhece as coisas como são no 

momento do não-mais-ser. E a força que trabalha nelas é a dialética” (BENJAMIN, 2006, p. 909). 
243

 Uma visibilidade inteiramente distinta daquela do romantismo (BENJAMIN, 2012, p. 32). 
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matriz geradora de considerações filosóficas, teórico-formais e metodológico-estruturais que 

opera como dispositivo de produção de histórias possíveis. Emergida de seus temas e dos 

diversos e peculiares arranjos por esses engendrados, Passagens torna-se um sistema 

complexo de saberes que possui no conhecimento histórico uma figura privilegiada. Reunindo 

as noções de registro (por meio dos procedimentos de extração-citação) bem como a 

perspectiva de uma operação a partir do registrado (na montagem, no arranjo) o “Trabalho das 

passagens” não apenas antecipa temas fundamentais de nossas relações contemporâneas com 

o saber que se exibe cada vez mais como em “redes”, mas desvela a associação deste 

contemporâneo às suas origens, nas concepções de tempo e saber modernos. 

 O complexo temático-estrutural de Passagens atinge, em seu último ciclo, seu 

momento crítico. No limiar de sua interrupção, nas circunstâncias dos ensaios sobre 

Baudelaire e do último texto da produção benjaminiana – Sobre o conceito de história – 

continuação pós-histórica de Passagens se liberta de seu encerramento, de seu fechamento 

enquanto obra/processo material orientada a sua inconclusão como abertura (GS V, p. 589). 

Na figura daqueles textos, a seção seguinte tematizará tais instantes precedentes
244

. 

 

4.2 Descontinuidade na Modelização de “Passagens” em ensaios sobre Baudelaire 

 

Nesta seção serão apresentados alguns elementos dos ensaios sobre Baudelaire 

enquanto orientação de Passagens ao “Baudelaire”. Fundamentada nos experimentos de sua 

forma, a continuação de Passagens só poderia se operar ao modo do desvio.  

Nos momentos mais tardios de elaboração do ciclo de Passagens, seus múltiplos 

temas convergem na figura do poeta Charles Baudelaire. Personagem quase ausente nos 

“Primeiros esboços”, a discussão da obra do poeta emerge a partir da Apresentação de 1935. 

Isto significa que pelo menos a metade do ciclo de Passagens foi marcada pela convergência 

cada vez maior para a obra de Baudelaire (cf. Apêndice V). Depois, o longo “arquivo 

temático” J – Baudelaire, composto de acordo com os editores na “fase tardia” de Notas e 

Materiais, a partir de dezembro de 1937 – e, por fim, a orientação de Passagens a um livro 

sobre o poeta francês marca aquela tendência. 
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 Outro dos motivos recorrentes em toda obra benjaminiana: a tentativa de representar o último momento, o 

instante precedente, arrastado irresistivelmente pelo processo. Trata-se, em suas múltiplas representações, de 

uma visão única sobre a noção de dialética. Na seção seguinte se esboçará uma tentativa de circunscrever tal 

dialética tanto no que se refere aos temas quanto, principalmente, nos aspectos da elaboração dos ensaios sobre 

Baudelaire.  
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Sendo assim, seguem algumas considerações acerca dos ensaios sobre Baudelaire 

produzidos entre 1937 e 1939. Primeiro serão apresentados alguns elementos dos contextos de 

sua elaboração, bem como os debates em torno da primeira versão, como aspectos de seu 

significado teórico-formal para o complexo das Passagens. A interpretação dos ensaios que se 

segue se fundamenta na perspectiva de que os ensaios sobre Baudelaire podem ser lidos 

enquanto desvio orientado em Passagens, isto é, ensaios de sua particular “continuação”. 

Como já mencionado, a apresentação e discussão dos temas dos ensaios sobre 

Baudelaire precederão a problematização de sua construção – que terá lugar na parte seguinte 

deste trabalho. Trata-se de uma aparente inversão da “lógica” tradicional de interpretação ao 

se apresentar e discutir o texto antes de seus esboços. No que se refere à obra tardia de Walter 

Benjamin, como já mencionado, esta escolha se legitima por alguns aspectos. Primeiramente 

trata-se de não articular de maneira meramente causal os níveis da obra benjaminiana, 

hierarquizando de algum modo a parte “acabada” em relação à parte “inacabada”. Reconhece-

se tanto os ensaios como os planos para a composição destes como trabalhos especificamente 

autônomos, sendo dessa forma a opção pela ordem de suas discussões uma questão de ênfase 

e legitimação das discussões, e não uma formalidade que se deve obrigatoriamente seguir.  

A gênese dos textos nos planos não inclui a ideia de que aqueles são mais importantes 

ou mais conclusivos que os últimos, ao contrário. Trata-se de uma proposta de interpretação 

que parece fazer mais justiça à noção de histórico que está em questão ao se problematizar a 

obra tardia de Benjamin. 

A ordem de discussão dos textos aqui presente também privilegia o aparecimento dos 

textos em termos de recepção. Como se sabe, conhecidos ainda durante a vida de seu autor, os 

dois ensaios sobre Baudelaire foram tema de uma primeira recepção já nas interlocuções com 

o Instituto, bem como uma recepção importante posterior, pelo menos desde 1974
245

, por 

ocasião da primeira edição dos GS. Já os “planos” e projetos em torno do “livro” sobre 

Baudelaire – do qual os ensaios seriam inicialmente partes realizadas (cf. terceira parte da 

tese) – apenas emergiram num contexto mais tardio da recepção da obra de Benjamin, por 

volta de meados da década de 1980. Se se reconhece a recepção da obra de Benjamin como 

parte de sua história, como inclusive mobilizada por elementos da história interna daquela 

obra – o estatuto da obra, de seus desdobramentos e de suas concepções – tal aspecto não 
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 Ao passo que se mantém a posição crítica em relação à “desfiguração” do projeto do livro sobre Baudelaire 

por parte da edição do GS – mencionada no capítulo anterior – não se recusa em bloco aquela edição, não apenas 

por percebê-la como fundamental para a sobrevivência da obra de Benjamin em sua recepção, como também por 

se reconhecer as etapas da recepção da obra de Benjamin como em pelo menos boa parte produzida pelos 

próprios aspectos da empreitada benjaminiana. 
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poderia ser ignorado na discussão.  Do mesmo modo que os ensaios não podem ser tomados 

como o “fim” de Passagens, mas como um de seus momentos, a relação desse ciclo e seus 

desdobramentos apenas ganhará força no contexto da particular continuação engendrada pela 

obra tardia de Benjamin. 

A ordem das discussões concerne também à tentativa de privilegiar o aspecto da 

construção dos ensaios sobre “Baudelaire”. Portanto, os ensaios serão discutidos no contexto 

da tendência de Passagens ao problema da poética de Baudelaire, enquanto a discussão da 

composição, da construção dos ensaios, será identificada a outro plano (nível) de Passagens, 

de sua característica abertura; enquanto aqueles tomam lugar no contexto do mote temático 

deste trabalho, de seu fechamento.  

Por fim, ainda existe a questão da relação entre os dois ensaios. Externamente, de certa 

forma, como será discutido aqui, o segundo ensaio sobre Baudelaire figura como modificação 

do primeiro ensaio em função das críticas adornianas. Internamente, como aparecerá na seção 

subsequente, o segundo ensaio terá suas modificações (em relação ao primeiro) matizadas 

tanto pelo problema da recepção das ideias benjaminianas pelo Instituto quanto pelos próprios 

desdobramentos do “projeto” da composição de um livro sobre Baudelaire a partir de 

Passagens. Assim, por exemplo, será discutido nesta seção o primeiro ensaio e na parte 

seguinte as características deste plano, exibindo os dois momentos como aspectos diferentes, 

ênfases particulares nos desdobramentos da obra tardia de Benjamin. 

Os ensaios sobre Baudelaire pertencem ao complexo de Passagens; tanto o primeiro, 

Das Paris des Second Empire bei Baudelaire (A Paris do Segundo Império na obra de 

Baudelaire) (GS I, p. 511-604; BENJAMIN, 2006b
246

, p. 09-102), quanto o segundo Über 

einige Motive bei Baudelaire (Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire) (GS I, p. 605-

653; BENJAMIN, 2006b, p. 103-148) foram redigidos entre 1937 e 1939. O segundo, por sua 

vez, é “tradicionalmente” reconhecido como a versão modificada e/ou desdobrada de uma das 

partes do primeiro ensaio, recusado pelo Instituto de Pesquisas Sociais através de uma carda 

de Theodor Adorno (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 410-422) – o significado de tal recusa 

será mais bem destacado abaixo.  
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 Nas discussões dos ensaios nesta seção foi utilizada, além do texto em alemão (GS I), a tradução portuguesa 

de João Barrento (BENJAMIN, 2006b) que, não apenas reuniu os importantes comentários da edição alemã, mas 

também evitou alguns problemas presentes na tradução brasileira (OE III); sobre os problemas da edição 

brasileira, Willi Bolle (BOLLE, 2000, p.  50, nota 05). 
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O particular pertencimento dos ensaios à atmosfera de Passagens – e dessa forma, o 

estatuto do livro sobre Baudelaire em relação às Passagens
247

 – é o tema central desta seção; 

mas, antes de articular tal discussão, faz-se necessária uma breve apresentação dos textos e de 

seus temas. 

Os planos e a elaboração dos ensaios se referem ao contexto do projeto de um livro 

sobre o poeta Charles Baudelaire, o livro que deveria se chamar Charles Baudelaire – um 

Lírico no Auge do Capitalismo (BOLLE, 2002, p. 53). De acordo com o próprio Benjamin – 

em carta ao diretor do Instituto, F. Pollock – aquele livro “não se identifica com as ‘Passagens 

de Paris’, mas contém, não apenas uma parte significativa do material reunido sob o signo das 

Passagens, mas também um certo número de conteúdos filosóficos” (BENJAMIN, 2006b, p. 

376). O primeiro ensaio, A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire figurava assim 

como parte central do planejado livro sobre Baudelaire enquanto desdobramento de 

Passagens. Ainda em sua gênese, por ocasião dos planos em torno de um capítulo de 

Passagens, o texto sobre Baudelaire é reconhecido por Benjamin como autônomo, mas 

particularmente relacionado com o trabalho das Passagens enquanto marcado por um 

significativo caráter “provisório” (BENJAMIN, 2006b, p. 360).  

Outro aspecto fundamental que se refere à gênese do ensaio é seu significado, 

apontado pela correspondência de Benjamin por ocasião de sua concepção, enquanto 

experiência teórico-metodológica em torno de Passagens – como nas cartas de maio de 

1937
248

 à Adorno (BENJAMIN, 2006b, p. 361). O ensaio sobre Baudelaire possui de tal modo 

uma gênese significativa para o contexto de Passagens, gênese esta abundantemente 

documentada nas correspondências entre Walter Benjamin e o Instituto – testemunhos 

publicados na edição portuguesa de João Barrento (BENJAMIN, 2006b). Na carta enviada a 

Max Horkheimer (set/1938) junto ao “tiposcrito” (BOLLE, 2002, p. 53) de A Paris do 

Segundo Império na obra de Baudelaire, o próprio Benjamin traça um retrospecto desse: 

Como se sabe, o Baudelaire seria, a princípio, um capítulo das ‘Passagens’, 

concretamente o penúltimo. Deste modo, porém, eu achava que ele não poderia ser 

escrito antes dos que o antecedem, nem seria compreensível sem esses outros 

capítulos. Depois, eu próprio pensei durante algum tempo que o Baudelaire poderia 

ser escrito, já não como um capítulo das ‘Passagens’, mas como um ensaio longo, 

nos limites do publicável na revista [do Instituto, a Zeitschrift für Sozialforschung]. 

Só no decurso do verão percebi que um ensaio sobre Baudelaire de dimensões mais 
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 A relação entre o plano do livro sobre Baudelaire e Passagens se apresenta como um desdobramento da 

“questão polêmica, que permanece até hoje: se o projeto inicial das Passagens acabou sendo substituído ou não 

pelo livro sobre Baudelaire” (BOLLE, 2002, p. 53). Esta e especialmente a segunda seção do capítulo seguinte 

visam matizar tal questão. 
248

 Benjamin escreve: “[...] Vamos ter de discutir em que medida o trabalho sobre Baudelaire pode contribuir 

para definir os interesses metodológicos determinantes do livro sobre as Passagens” (BENJAMIN, 2006b, p. 

361). 
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reduzidas, mas que não escondesse a sua pertença ao projeto das ‘Passagens’, só 

podia ser escrito como parte de um livro sobre Baudelaire. O que vai receber agora 

serão, para ser exato, três ensaios, ou seja, três seções, relativamente independentes 

uma das outras, da segunda parte do livro sobre Baudelaire, também ela com uma 

autonomia própria (BENJAMIN, 2006b, p. 380). 

 

As três partes do ensaio sobre Baudelaire, notadamente reconhecidas por Benjamin 

como trechos autônomos do autônomo capítulo central do planejado livro sobre Baudelaire. 

As três partes são “A bohème”, “O flâneur” e “A Modernidade”, que comporiam, como o 

trecho da carta acima revela, os desdobramentos do projeto inicial de um capítulo de 

Passagens que, no decorrer de sua elaboração, se transforma no projeto de um livro – do qual 

os ensaios seriam a parte central.  

O plano do ensaio original, nas palavras de Horkheimer, um “artigo na perspectiva 

materialista sobre Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 359), foi encomendado pelo Instituto 

após a redação e publicação do texto sobre Eduard Fuchs (BENJAMIN, 2012, p. 123) em 

1937 – cuja elaboração marcara o fim do intervalo entre os ciclos de Passagens, entre 1939 e 

1934. O ensaio “materialista” sobre Baudelaire aparece no contexto da proposta de Benjamin 

de elaborar “investigações metodológicas fundamentais” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 

271, nota 527) de Passagens como próximos trabalhos para o Instituto.  

Diante da alternativa entre um ensaio sobre a obra de Carl Gustav Jung
249

, o Instituto – 

na figura de seu diretor Max Horkheimer – recomendou a Benjamin a elaboração de uma de 

suas propostas; a saber, um capítulo das Passagens que teria como tema as relações entre o 

projeto benjaminiano e a obra do poeta francês Charles Baudelaire
250

 (BENJAMIN, 2006b, p. 

360). Já em janeiro de 1938, Benjamin indica que o texto sobre Baudelaire deixaria de ser um 

capítulo das Passagens e possivelmente se tornaria um livro
251

 (BENJAMIN, 2006b, p. 364). 

Mas, ao contrário de representar um mero desligamento de Passagens, a expansão do 

“Baudelaire” de capítulo para livro radicaliza seu particular pertencimento, uma 

(des)continuidade originária em relação ao ciclo de Passagens. Deste modo, a história dos 
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 Benjamin menciona as “investigações metodológicas fundamentais” em carta à Horkheimer: “Uma diria 

respeito, de um lado, à crítica da história pragmática e, de outro, à crítica da história cultural, tal como ela se 

apresenta ao materialista; a outra [investigação metodológica] diria respeito ao significado da psicanálise para o 

sujeito da historiografia materialista” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 271, nota 527). É fundamental perceber 

que já em suas origens a produção benjaminiana tardia em torno de Passagens se orienta, a partir do processo 

constante de reunião e arranjo de novas fontes, para uma reflexão teórico-metodológica sobre a história, primeiro 

nos planos de um ensaio sobre Jung – no qual Benjamin esperava “desenvolver já os fundamentos 

epistemológicos do livro sobre as Passagens (BENJAMIN, 2006b, p. 362; carta à Adorno (07/1937) –  e 

posteriormente ao acordo com o Instituto, nos ensaios/livro sobre Baudelaire – “armadura teórica” das 

Passagens, como abaixo –  bem como  nas teses Sobre o Conceito de História. 
250

 A distribuição quantitativa dos materiais em Notas e Materiais já revela a importância que os temas 

relacionados ao poeta francês assumem no contexto da obra tardia de Benjamin (cf. Apêndice V). 
251

 Em carta a Alfred Cohn (01/1938). 
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ensaios – a transformação dos objetivos iniciais – é reconhecida como determinada tanto pelas 

condições de produção relacionadas ao ciclo de Passagens, como as problematizações aí 

desenvolvidas. 

Igualmente, em outra carta à Horkheimer (04/1938), Benjamin expressa o elemento 

chave, na interpretação que se segue, daquele particular pertencimento entre Passagens e os 

textos sobre Baudelaire: o texto do ensaio sobre Baudelaire “será”, nas palavras do crítico 

alemão “longo, e nele convergem motivos centrais do trabalho das ‘Passagens”. O modo desta 

convergência residiria, por assim dizer, no aspecto formal e estrutural da relação de 

Passagens com o Baudelaire, na medida em que este, sob a “orientação” de convergir aos 

temas centrais das Passagens poderia funcionar como “modelo miniatural” (BENJAMIN, 

2006b, p. 365) da obra benjaminiana a partir daquele momento. A chave para tal leitura do 

“Baudelaire” reconhece a particular relação entre o ensaio sobre Baudelaire e Passagens a 

partir do significado do aspecto de modelo que os ensaios assumem para o projeto enquanto 

mobilização das reflexões tardias de Benjamin
252

. A noção de “modelo”, de “miniatura”, bem 

como os desdobramentos do ensaio, não deve ser considerada de modo algum como uma 

perspectiva de meramente “resumir” as discussões de Passagens; ao contrário, a passagem 

particular do “Trabalho das passagens” ao “Baudelaire” deve significar a mobilização, a 

radicalização dos pressupostos, temas e experimentos daquela em favor desse. 

Portanto, ao longo de sua elaboração a natureza daquela mobilização em forma de 

modelo se revelaria para além da mera continuidade temática com Passagens (BENJAMIN, 

2006b, p. 373). A posição do ensaio sobre Baudelaire em relação ao trabalho das Passagens 

corresponde de maneira muito significativa à relação entre as partes, também autônomas e 

particularmente ligadas, do novo plano de um livro sobre Baudelaire. A partir da 

“encomenda” de um “ensaio materialista” sobre Baudelaire, a mobilização da estrutura 

(temático-conceitual, mas também formal) de Passagens passa a interferir nos planos do 

texto, de modo que sua temática se configura e reconfigura – cf. a diferença do primeiro plano 

para o ensaio (BENJAMIN 2006b, p. 366) – em seus desdobramentos (BENJAMIN, 2006b, 

p. 379-380) conceitual e estruturalmente, mas também e principalmente neste contexto, sob 

um determinado aspecto construtivo. Aquele desdobramento pode ser lido como 

correspondente às passagens dos “Primeiros esboços” à Apresentação (cf. seção anterior), 
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 Como em carta à Gretel Adorno (07/1938): “Todos sabemos que em trabalhos como o Baudelaire muita coisa 

decisiva depende da concepção [...]. Além disso, algumas categorias fundamentais das Passagens são 

desenvolvidas aqui pela primeira vez” (BENJAMIN, 2006b, p. 371).  
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passagem como importante desvio pela operação de reunião e classificação das Notas e 

Materiais.  

Aquela passagem encontrou na reunião de seus temas – na força que opera na 

representação visada (cf. seção 3.2) – sua particular orientação; o ritmo das etapas é lido, no 

contexto da interpretação dos momentos como origens da continuação de Passagens, como 

adequado à estrutura da diferença representada pela sobreposição – e jamais a “confusão” – 

dos temas, do método e da forma.  

Em relação às partes do planejado livro sobre Baudelaire, que o ensaio A Paris [...] 

seria a parte central – e que figura como correspondente à relação Passagens-Baudelaire – 

Benjamin escreve à Horkheimer (07/1938): “quanto mais pensada for a composição do 

trabalho, tanto mais facilmente ele poderá fugir a uma continuidade meramente superficial no 

plano da matéria” (BENJAMIN, 2006b, p. 374; grifo nosso). O exercício do aspecto 

construtivo, a problematização da “composição” que marca a elaboração do “Baudelaire”, 

notadamente na relação entre o todo do plano de ensaio desdobrado em plano de livro
253

 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 390; BENJAMIN, 2006b, p. 377) se estabelece também na 

forma da mobilização do “Trabalho das passagens” que o “Baudelaire” representa.  

Refere-se, dessa forma, à necessidade de se reconhecer o duplo vínculo entre 

Passagens e o ensaio, esse como mobilização do trabalho de Passagens e essa como 

particularmente realizada no texto planejado, naquilo que este possuíra de plano e 

experimento daquela. O ensaio sobre Baudelaire representa, para além seus conteúdos, nos 

planos de sua elaboração/transformação, nas relações entre suas partes e nas relações com 

Passagens, o experimento da forma, o desdobramento original da obra tardia benjaminiana. 

O ensaio sobre Baudelaire não poderia escapar ao tenso cenário da importante e 

conhecida polêmica de seu autor com o filósofo Theodor W. Adorno. O esvaziamento teórico, 

identificado pela diretoria do Instituto como “lacuna” do ensaio, exibia tanto maior quanto 

característica fidelidade do texto do ensaio ao complexo de Passagens.   

O problema da invisibilidade dos “fundamentos filosóficos do livro em sua 

globalidade” no ensaio A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire, “invisibilidade” 

já anunciada por ocasião da entrega do ensaio, mas que será rigorosamente cobrada por 

Adorno, se resolveria para Benjamin sob a perspectiva do conjunto, da articulação 
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 A passagem do plano de um capítulo para o de um ensaio autônomo como parte central de um livro sobre 

Baudelaire se dá, de acordo com Benjamin, pela influência dos trabalhos conceituais realizados em Passagens: 

“O decisivo, como argumentei a ele [Horkheimer] é que um ensaio sobre Baudelaire que não negasse sua 

pertinência à problemática das Passagens somente poderia ser escrito como parte de um livro sobre Baudelaire” 

(carta a Adorno de outubro de 1938) (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 396). 
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principalmente da terceira parte planejada, cuja autonomia se legitimaria na “estrutura do 

todo” (BENJAMIN, 2006b, p. 380).  

O “Baudelaire solidamente materialista”
254

, nas palavras de Benjamin, (BENJAMIN, 

2006b, p. 382) de A Paris [...] receberia duras críticas de Adorno em alguns aspectos, 

significativamente, como se verá, na relação deste ensaio com as Passagens – Adorno escreve 

na carta da recusa do ensaio (novembro de 1938): “Apercebi-me que era extremamente difícil 

concretizar a sua ideia de transformar o Baudelaire num modelo das Passagens” e, mais 

abaixo, a “desilusão” de Adorno em relação ao ensaio “tem como principal motivo o facto de 

que o trabalho, nas partes que conheço, não ser tanto um modelo, mas mais um prelúdio ao 

Livro das Passagens” (BENJAMIN, 2006b, p. 382). A resposta de Benjamin a esta carta 

desvelará, entre outros aspectos fundamentais, o cerne da “modelização” que o ensaio sobre 

Baudelaire representa para as Passagens: o problema teórico da construção (BENJAMIN, 

2006b, p. 291), como se verá a seguir. Mas antes se faz necessário percorrer ainda alguns 

aspectos temáticos do ensaio A Paris [...] de modo a exibir a significação que daquele 

problema para a relação entre Passagens e o projeto do ensaio/livro sobre Baudelaire possa 

emergir do contexto dos debates com Adorno e da reelaboração em Sobre Alguns Motivos na 

Obra de Baudelaire. 

 Como mencionado, o ensaio A Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire 

deveria ocupar a parte central do planejado livro sobre Baudelaire. Consequentemente, nas 

palavras do próprio Benjamin, o texto representaria a “orientação de elementos factuais e 

estruturais decisivos para as Passagens” (carta a Horkheimer por ocasião da entrega do 

ensaio) (BENJAMIN, 2006b, p. 380). Composto por três partes, “A bohème”, “O flâneur” e 

“A Modernidade”, o ensaio demarca perspectivas da Paris de meados do XIX a partir de um 

olhar sobre o poeta Charles Baudelaire. O ensaio trata explicitamente de uma sobreposição, de 

um novo arranjo dos materiais reunidos e classificados no ciclo Notas e Materiais de 

Passagens, em torno da figura para a qual os temas de Passagens convergiram a partir 

daquele momento. 

Na primeira parte sobre a bohème se associa, a partir do contexto da ascensão de Luís 

Bonaparte (1808-1873), a figura de Baudelaire à “irmandade da bohème” (BENJAMIN, 

2006b, p. 35) em seus aspectos contraditórios; os traços de contradição da bohème e do 

conspirador – esta última sobreposição referenciada, como várias outras, na obra de Marx 
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 Carta a Fritz Lieb em outubro de 1938. 
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(BENJAMIN, 2006b, p. 16-18) – em seus aspectos revolucionários e reacionários são 

identificados como as posições políticas ambíguas do poeta. 

 Reunindo e rearranjando discussões agrupadas no ciclo de Notas e Materiais – 

notadamente dos Konvoluts [E] Lutas de Barricadas, [V] Conspirações, ‘Compagnonnage’, 

[d] História literária, Hugo e, [k] A Comuna, e, claro [J] Badelaire – a seção “A bohème” 

sobrepõe as figuras associadas à prosa baudelairiana com intuito de, a partir desta, revelar as 

“energias teóricas” de sua obra. Tais energias teóricas, no contexto político da ascensão 

contraditória de Luís Bonaparte, depois tornado Imperador – e aqui Benjamin segue de 

maneira significativa Marx, citado pelo menos quatorze vezes ao longo dos 27 parágrafos da 

seção “A bohème” – bem como das transformações do papel dos literatos naquele momento, 

que correspondem à particular crítica engendrada pela obra de Charles Baudelaire, obra esta 

embebida nas relações sociais, culturais, políticas e econômicas do auge do capitalismo, de tal 

modo que a partir das próprias contradições do Segundo Império se exibam.  

A fisiognomonia de Passagens é assim particularmente arranjada
255

 em A Paris do 

Segundo Império na Obra de Baudelaire: as figuras da bohème, do conspirador e dos 

communards, do trapeiro, dos dezembristas e dos nègres são convocadas de modo a 

evidenciar a miséria e as contradições da Sociedade do Segundo Império, para as quais 

Charles Baudelaire dirigiu sua furiosa crítica; mas tal crítica ultrapassa a “pose” baudelairiana 

– de seu circunstancial rompimento com a “arte pela arte” em favor da poesia social, uma 

“estratégia literária” (BENJAMIN, 2006b, p. 26) –; a privilegiada visão de Baudelaire do 

mercado literário (BENJAMIN, 2006b, p. 33-34) – que lhe rendeu seu fracasso 

mercadológico – o fez identificar-se com os dois últimos tipos convocados na seção sobre a 

bohème: a prostituta e o flâneur (BENJAMIN, 2006b, p. 34-35).  

A imediatez – duramente criticada por Adorno – entre os “dados sociais”, os 

conteúdos poéticos e a “crítica” inerente à obra de Baudelaire radicaliza sua energia 

crítico/destrutiva na figura de suas ambiguidades – e dos limites de sua obra, limites estes que 

a crítica não conseguira até aquele momento transpor (BENJAMIN, 2006b, p. 380) – nos 

limiares da hegemonia da forma da mercadoria; O flâneur, tema da seção seguinte de A Paris 

[...], habita tal limiar. 

Na segunda seção do ensaio aparece o flâneur como figura representativa de um 

momento específico do desenvolvimento econômico e suas implicações sociais em meados do 

                                                 
255

 Arranjo engendrado, no contexto da interpretação deste trabalho, pelas próprias características de Passagens, 

testemunhada pelo avanço – em termos de quantitativo de materiais – dos “arquivos temáticos” (Apêndice V). 
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século XIX. Para Benjamin, a figura do flâneur é o rastro a partir do qual a experiência da 

multidão é apresentada sob o ponto de vista da história literária e social da Paris do XIX. A 

metrópole francesa se mostra como lugar privilegiado para o destaque das relações 

capitalistas e suas consequências, pois representa também naquele momento a fronteira (e as 

contradições inerentes a essa) de tal desenvolvimento. Benjamin destaca assim que as 

experiências modernas da vida urbana, que se radicalizaram antes em Londres, se 

encontravam em Paris ainda vinculadas aos elementos tradicionais dos quais, a 

“modernização” característica destes centros urbanos não consegue se libertar. 

A multidão é assim apresentada a partir das peculiares experiências da grande cidade 

nos limiares do auge do capitalismo: o flâneur, figura chave para sua compreensão, é 

representado por Benjamin no instante anterior ao seu desaparecimento, de sua total 

assimilação ao mercado e à forma mercantilizada da vida (à realização de sua 

“modernização”) (BENJAMIN, 2006b, p. 56). As experiências que permitiram a emergência 

da figura do flâneur se vinculam ao caráter intermediário da Paris do regime de Luís Filipe ao 

Segundo Império; o flâneur e a literatura das massas (fisiologias, novelas policialescas e 

romances policiais) são produtos das mesmas experiências.  

A multidão se apresenta como “aparência”, como “véu” das relações massificadas 

inauguradas naquele momento (BENJAMIN, 2006b, p. 61). Tal véu encobre, por um lado, 

pelas vias da embriaguez do desaparecimento da individualidade e do tédio da vida moderna 

e, por outro lado, pela experiência interditada da fusão com o todo, o isolamento e os choques 

da experiência moderna.  

Tais modos de encobrimento, para Benjamin, caracterizam respectivamente as 

relações da massa na literatura de Baudelaire e Hugo; enquanto as experiências a que Poe faz 

referência já se vinculam à época da decadência da flânerie, na Londres totalmente embebida 

no novo modo de vida.  

O poeta Victor Hugo representa naquele contexto as multidões em sua literatura a 

partir da referência ao “terror cósmico” (BENJAMIN, 2006b, p. 65) – da sobreposição do 

natural-sobrenatural na imagem do arcaico. Para Benjamin enquanto a representação 

baudelairiana demarca o heroísmo perante o encantamento oferecido pela massa, o que 

tornara também sua literatura primeiro fracassada comercialmente em relação à de Hugo, mas 

ao mesmo tempo, a lírica do poeta alegorista se manifesta como de certa forma “imune” à 

fantasmagoria do destino das massas (BENJAMIN, 2006b, p. 64). Baudelaire ainda por 

“receber” a experiência da multidão de maneira profana, por assim dizer, da “embriaguez 
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religiosa”, mas no choque “corporal” reconhece o cerne da experiência da flânerie para além 

da massificação – onde a massa encontra seu destino
256

, quando esta se vincula ao modo da 

alienação, à “empatia com a alma da mercadoria” (BENJAMIN, 2006b, p. 57). Tal é, para o 

crítico, a prostituição mercadológica que compõe a paisagem da Capital do capital antes da 

clivagem representada pela proletarização, como já realizada em Londres no mesmo período. 

A contraparte da produção capitalista, a produção da massa dos alienados, que se evidencia 

em Paris apenas no período das convulsões sociais, já residia na obra baudelairiana como seu 

engenho. 

No que se refere aos desdobramentos das temáticas em Notas e Materiais, os temas da 

literatura flâneur, da multidão e das experiências específicas nos momentos imediatamente 

anteriores ao Segundo Império, são traçados a partir da paisagem fantasmagórica da cidade. 

Benjamin mapeia os “choques” aos quais os indivíduos das grandes cidades estão submetidos 

a partir das experiências do tipo flâneur, bem como pela representação de tais experiências na 

obra de Baudelaire. Walter Benjamin procede de maneira extremamente significativa no 

procedimento de discussão destes temas. 

 A transposição para o ensaio A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire da 

massa de reflexões de Notas e Materiais se dá, tanto nas seções sobre a bohème quanto na 

sobre o flâneur – e ainda sobre a modernidade que será brevemente comentada logo abaixo – 

de modo que a aparência de tais reflexões se vincule ao emaranhado de dados que compõem 

aquele cenário. Aqui uma imagem presente na seção sobre o flâneur pode iluminar tal 

procedimento, que será problematizado também a seguir. A experiência do flâneur se torna 

emblema das complexas relações sociais, econômicas e políticas engendradas pela 

emergência do capitalismo. Sobreposta à figura do flâneur uma dezena de motivos reunidos 

em Notas e Materiais
257

 são coligidos nas poucas páginas do ensaio. As experiências 

representadas por Walter Benjamin em seu ensaio se vinculam de maneira abreviada aos 

muitos temas expostos sob o tema do flâneur, como uma reunião de pontos em torno de um 
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 Aqui Walter Benjamin faz referência às experiências de massificação características dos regimes autoritários 

do século XX: “Estes racionalizam o acaso da economia de mercado que assim as junta, vendo-a como um 

‘destino’ em que a raça se encontra” (BENJAMIN, 2006b, p. 64). 
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 Na seção sobre o flâneur Benjamin rearranja uma quantitativo ainda maior de temas arranjados inicialmente 

em notas e materiais, para se ter uma ideia: a literatura de massas (fisiologias, fisiognomias, literatura policial – 

novela policialesca e romance policial), a fantasmagoria da leitura do destino explorada pelo flâneur (o “dom” 

secreto do flâneur (BENJAMIN, 2006b, p. 42)), as experiência de desaparecimento perante as novas relações 

sociais engendrados pela grande cidade – o fenômeno da massa – bem como seus correlatos político-

administrativos – controle social da identidade individual – e culturais – a tendência burguesa de registrar suas 

marcas, sua individualidade (traço/rastro/casulo) –; as relações entre desenvolvimento técnico 

(haussmannização, iluminação) e o auge e a decadência da flânerie, a massa como experiência de embriaguez, 

etc. 
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possível centro; tal abreviação é também atribuída a um dos temas elencados no trecho do 

ensaio As passagens, construções preferidas, habitat natural – que marcaram o apogeu – do 

flâneur e representam uma “miniatura” do mundo (BENJAMIN, 2006b, p. 39) da Paris 

imediatamente ao limiar do Segundo Império. As passagens, como limiares entre casa e rua 

representam também o entrelaçamento das experiências do tradicional, em vias de se 

extinguir, e do novo, prestes a se impor. Os textos de Benjamin sobre Baudelaire enredam de 

tal modo os temas desdobrados que reúne, nos limites de suas contradições – na aparência da 

mera sobreposição, ou da “facticidade cerrada” – o poder crítico que tal aparência porta. A 

miniatura do mundo que as passagens representavam na Paris de meados do século XIX 

ilumina a estrutura de miniaturização que o ensaio Baudelaire representa para as Passagens. 

Mas tal lógica só poderá ser acompanhada nos desdobramentos do destino do A Paris do 

Segundo Império na Obra de Baudelaire (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 406). Antes, 

passa-se a algumas breves considerações sobre a última seção do texto; seção essa sobre a 

modernidade.  

Walter Benjamin caracteriza, na seção final do ensaio, a modernidade a partir da 

concepção de heroísmo presente na obra de Charles Baudelaire. Diferentemente das seções 

precedentes – especialmente no que se refere à seção central, sobre o flâneur – a seção “A 

Modernidade” apresenta uma centralização maior na figura de Baudelaire e de sua obra para, 

através das contradições e das várias “máscaras” do poeta (BENJAMIN, 2006b, p. 98), traçar 

a fisionomia da modernidade incrustada em sua obra. 

Pelo menos dois aspectos fundamentais da concepção benjaminiana de modernidade 

são discutidos, de certa forma, representados a partir da vida e da obra de Baudelaire. O 

primeiro destes aspectos se exibe na interpenetração da modernidade com a antiguidade (cf. 

seção anterior) (BENJAMIN, 2006b, p. 89) – o que ressaltaria seu aspecto fundamental, 

projetado na imagem da cidade e representado pela obra do poeta: a radicalização da 

experiência da transitoriedade. O desejo de Baudelaire de ser lido como “antigo” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 91) se vincula a sua percepção da radical caducidade do moderno 

naquilo que esse possui de mais novo: o moderno se caracteriza pela sobreposição do novo e 

do antiquado, do novo que não oferece mudança. Tal aspecto de transitoriedade é identificado 

por Benjamin ao tema da permanência nos poemas de Baudelaire sobre a cidade 

(BENJAMIN, 2006b, p. 84). 

O outro aspecto da modernidade traçada por Baudelaire se refere à noção de heroísmo. 

O herói moderno seria na leitura benjaminiana de Baudelaire aquele que, se fosse capaz, se 
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contraporia às forças da modernidade em seu reconhecimento; isto é, o “ímpeto produtivo”, 

contraposto as incomensuráveis forças da modernidade (BENJAMIN, 2006b, p. 77) apresenta 

o herói baudelairiano “embalado entre os extremos”, que reúnem “grandeza e 

desprendimento” (BENJAMIN, 2006b, p. 96), como um papel, encenado por meio de tantos 

outros papéis (BENJAMIN, 2006b, p. 98). Kátia Muricy caracteriza a natureza do heroísmo 

baudelairiano no contexto de sua visão da modernidade: 

A modernidade de Baudelaire seria a de não aceitar o curso do tempo e, por uma 

atitude voluntária, propor-se a construí-lo, submetendo-o a este ato de vontade. É 

por esta decisão da vontade que Baudelaire irá alcançar o ‘heroico’. A modernidade 

de Baudelaire não seria apenas uma sensibilidade ao presente transitório, fugidio, 

mas uma decisão, uma atitude firme de “heroificar” o presente (MURICY, 2007, p. 

55). 

 

Esta noção de confronto “heroico” em relação ao presente aparece em muitos 

estereótipos da poética de Baudelaire. As imagens do trapeiro que recolhe o lixo da cidade aos 

trancos, do flâneur embriagado pela multidão unido empaticamente à mercadoria, do dandy 

com feições crispadas/convulsivas, do conspirador incógnito, etc.; essas são as várias 

máscaras do poeta que tornou sua miséria um radical diagnóstico da miséria do seu tempo, 

pois para Baudelaire “O ‘eu’ moderno, em consequência mesmo da atitude de construção do 

tempo, é também objeto de uma construção” (MURICY, 2007, p. 56).  

Deste modo, a produção poética de Baudelaire é representada por Benjamin a partir 

dos gestos encenados no palco fantasmagórico da grande cidade: os trancos e a fisionomia 

crispada, a improvisação do “poeta-esgrimista” (BENJAMIN, 2006, p. 74), reverberam na 

obra baudelairiana como respostas/reflexos em torno da experiência moderna, em uma 

caracterização que assume seu ritmo. Benjamin assim sobrepõe mais uma máscara à figura do 

seu Baudelaire: trata-se de Blanqui, que teria em sua ação revolucionária – em sua “teimosia e 

impaciência”, na “força da indignação e do ódio” bem como em seus fracassos (BENJAMIN, 

2006, p. 102) uma correspondente ao sonho de Baudelaire, nas energias de sua conspiração 

poética (BENJAMIN, 2006b, p. 99). As “alternâncias súbitas”, os “choques contraditórios” 

aos quais as “emoções” de Baudelaire estavam submetidas são contrapartidas de seus golpes 

poéticos que visaram aparar os choques da experiência moderna do mesmo modo em que os 

“conspiradores profissionais” agiam politicamente
258

.  

O aspecto de “improviso”, a técnica literária do “putsch” (BENJAMIN, 2006a, p. 

101), caracteriza para Benjamin a imagem da “esgrima” como reconhecimento do ritmo dos 
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 Benjamin recolhe nas Notas e Materiais uma caracterização significativa dos conspiradores (mencionadas 

brevemente no ensaio sobre Baudelaire): “Em suma, ele são os oficiais da insurreição. [...] Sua tarefa consiste 

precisamente em antecipar o processo de desenvolvimento revolucionário, conduzi-lo artificialmente à crise, 

fazer uma revolução de improviso [...]” (BENJAMIN, 2006, p. 650) [V 2; V 2a]. 
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poemas como “uma série ininterrupta (ununterbrochene Folge) de mínimas improvisações”, a 

partir da qual as “variantes dos seus poemas” mostrariam “como era constante o seu trabalho 

como se preocupava com as mais pequenas coisas” (BENJAMIN, 2006b, p. 72; GS I, p. 573).  

As imagens da Paris do Segundo Império, dispostas no ensaio benjaminiano a partir da 

obra de Baudelaire, assumem na sua passagem
259

 da classificação (em nada improvisada, 

mesmo em sua descontinuidade) particular em Notas e Materiais, para uma prosa ensaística 

que poderia ser adequadamente representada pela imagem da preocupação com as “pequenas 

coisas” e pelo ritmo de mínimas e ininterruptas improvisações, pela orientação inerente aos 

seus objetos acolhidos pelo método. A partir dos conteúdos reunidos nas pesquisas do ciclo de 

Notas e Materiais, o ensaio sobre Baudelaire figura como tentativa em torno do método lá 

primeiramente experimentado. Especificamente este detalhe matizará os debates que 

emergiram por ocasião da entrega de A Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire. 

Benjamin o identifica na particularidade do momento construtivo do “Baudelaire”; o aspecto 

deste momento precisa ser mais bem contextualizado. 

A crítica da sociedade do Segundo Império como aporte crítico aos desdobramentos 

do alto capitalismo reúne-se e se arranja no A Paris do Segundo Império na Obra de 

Baudelaire, como anunciado por Benjamin antes da entrega do ensaio, na figura da “antítese”. 

A interpretação esboçada, tentada no ensaio, deveria se estabelecer enquanto irrealizada 

(BENJAMIN, 2006b, p. 380) ou aberta. O A Paris do Segundo Império na Obra de 

Baudelaire operaria pela radicalização das contradições daquele período, por meio da 

sobreposição de suas ambiguidades à figura de Charles Baudelaire. Do importante debate 

promovido por ocasião da recusa por parte do Instituto do texto de Benjamin, essa 

interpretação pode ser ressaltada e ganha força. 

A resposta que justifica a recusa pelo Instituto do ensaio A Paris do Segundo Império 

na Obra de Baudelaire chegou a Walter Benjamin por meio de uma longa e fundamental carta 

de Theodor Adorno, de novembro de 1938. A resposta de Adorno apresenta dentre algumas 

objeções uma importante crítica ao método de organização das reflexões, de construção de A 

Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire. Assim como nas críticas dirigidas a 

Apresentação de 1935 (cf. seção anterior), Adorno justifica suas considerações sobre o 

“Baudelaire” a partir da boa recepção dos “Primeiros esboços” (ADORNO; BENJAMIN, 

2012, p. 400), isto é, o diretor do Instituto detectara no método do ensaio uma infidelidade à 

“ortodoxia das Passagens” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 404); a recusa viria assim em 
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 Tal passagem é o aspecto central da relação entre o projeto de ensaio/livro sobre Baudelaire e o complexo no 

interior do qual ele se desdobrou. 
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nome do projeto benjaminiano, contra a “violência” que A Paris [...] perpetrara contra si 

mesmo
260

. 

Para Adorno, a exposição dos temas no ensaio benjaminiano careceria da mediação 

teórica (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 400) da qual o projeto crítico historiográfico 

dependeria fundamentalmente: para o filósofo de Frankfurt “a liquidação” do mito “somente 

pode ter êxito em sua verdadeira profundidade quando a fantasmagoria for tratada como 

categoria histórico-filosófica objetiva, e não como ‘visão’ de caracteres sociais” (ADORNO; 

BENJAMIN, 2012, p. 401).  Theodor Adorno atribuíra as supostas falhas do texto de 

Benjamin ao método por este mobilizado, a uma dialética que falha em seu aspecto de 

mediação (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 401). 

Logo, a carência de teorização no ensaio de Benjamin, para Adorno, teria como 

consequência uma utilização equivocada do método do materialista histórico – emprego 

equivocado que nem “faria jus” ao materialismo nem à própria obra de Benjamin (ADORNO; 

BENJAMIN, 2012, p. 404) – na medida em que “traços individuais da esfera da 

superestrutura” apareceriam ligados “de maneira imediata, e talvez até causal, a traços 

análogos da infraestrutura” (grifo nosso); Adorno ainda arremata: “A determinação 

materialista de caracteres culturais só é possível se mediada pelo processo total” (ADORNO; 

BENJAMIN, 2012, p. 401); tal imediatismo que conduzira assim o texto benjaminiano a uma 

“encruzilhada de magia e positivismo”, onde o método empregado resultaria em mera 

“apresentação estupefata de meras facticidades” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 403), bem 

ao contrário da crítica ensaiada até então em Passagens – pelo menos na parte que Adorno 

conheceu, a saber, os “Primeiros esboços”. 

Em uma importante retomada deste debate, o filósofo italiano Giorgio Agamben 

identifica na crítica adorniana ao ensaio de Benjamin uma “acusação de ‘materialismo vulgar” 

(AGAMBEN, 2005, p. 140), pois as objeções de Adorno teriam como fundamento “uma 

interpretação do pensamento marxista e, em particular, da relação entre estrutura e 

superestrutura que reivindica para si a consagração da ortodoxia, e, em nome desta fé, toda 

posição divergente é precipitadamente liquidada” (AGAMBEN, 2005, p. 139). Agamben 

assim vincula a exigência de “mediação” como cerne da crítica às origens hegelianas do 

materialismo histórico, associando à postura de Adorno ao idealismo hegeliano do “processo 

global” (expressão que mostraria “qual mediação Adorno tem em mente”). Para Agamben: 

O mediador que articula estrutura e superestrutura para salvaguardar o materialismo 

da vulgaridade é, portanto, o historicismo dialético hegeliano, que, como todo 
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 O trecho da carta: “Com isso creio tocar no cerne do problema” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 401). 
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mediador, apresenta-se indefectivelmente para exigir o seu percentual. Este 

percentual assume a forma de uma renúncia a aferrar concretamente todo instante 

singular e todo instante presente da práxis em nome da remissão à última instancia 

do processo global (AGAMBEN, 2005, p. 142). 

 

A crítica de Adorno ao ensaio de Benjamin seria deste modo para Agamben uma espécie de 

confirmação dos pressupostos da filosofia benjaminiana que, deste seus primeiro momentos, 

mostrando-se adequada e coerente com sua concepção de história, já por ocasião do ensaio As 

Afinidades Eletivas, levaria a termo uma crítica à concepção hegeliana da relação entre 

“singularidade” e “processo global” (no exemplo da mediação entre estrutura e 

superestrutura), que Adorno utilizara para criticar A Paris do Segundo Império em 

Baudelaire. Assim, o filósofo italiano conclui seu importante texto sobre aquele debate: “A 

tarefa da crítica é saber reconhecer na estupefata facticidade da obra [...] a unidade imediata e 

originária de teor coisal e teor de verdade, de estrutura e superestrutura que nela se fixou” 

(AGAMBEN, 2005, p. 148).  

Citando e utilizando o modelo de crítica presente no ensaio sobre Goethe 

(BENJAMIN, 2009), Agamben defende o método do ensaio sobre Baudelaire como 

procedimento de “restituir à vida” as imagens petrificadas do passado, nas quais seus “teores” 

– como a estrutura e superestrutura originalmente reunidas na “práxis” – haviam se separado. 

 Ao passo que fundamentais, as observações de Agamben sobre a crítica de Adorno ao 

ensaio de Benjamin podem ser complementadas pela interpretação daquele debate sob a 

perspectiva da relação entre o projeto benjaminiano de Passagens e o ensaio sobre 

Baudelaire. Ao lado da adequada crítica do aspecto problemático, daquela noção de 

“mediação” apresentada por Adorno para criticar o ensaio benjaminiano, pode-se ressaltar 

como o aspecto metodológico do ensaio de Benjamin se destaca sob o pano de fundo das 

relações entre o “Baudelaire” e as Passagens; para tanto, seguem-se algumas pistas na 

resposta de Benjamin perante a recusa de seu ensaio por parte do Instituto. 

 A resposta de Benjamin se caracteriza, em primeiro lugar, pela aceitação parcial das 

críticas de Adorno, especialmente no que tange à “falta de transparência teórica” de seu 

ensaio, de modo que sua perspectiva filológica “não se mostrou à altura do nome” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 417). A “perspectiva filológica” que Benjamin atribui as 

suas discussões do “Baudelaire”, poderia não ter-se apresentado adequadamente
261

, mas 

deveria constituir a “disposição metodológica” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 414), capaz 
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 E aqui Benjamin justifica tal inadequação pela inversão da ordem de produção do livro, visto que A Paris do 

Segundo Império deveria figurar como capítulo central do livro sobre Baudelaire (ADORNO; BENJAMIN, 

2012, p. 417). 
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de superar as aporias da apresentação dos materiais
262

, na segunda parte do livro: mesmo 

ainda inadequada e enredada pela fixação “mágica” do leitor ao texto, a segunda parte do 

“Baudelaire” deveria ter como tarefa reunir o material sob uma perspectiva filológica, que 

“avança por detalhes” e reúne o material textual a ser resolvido na parte final (ADORNO; 

BENJAMIN, 2012, p. 414).  

A reação ao ensaio Baudelaire não deveria ser outra
263

: para Benjamin, “a aparência de 

facticidades fechadas, que se prende à investigação filológica e sujeita ao pesquisador ao seu 

feitiço, desaparece à medida que o objeto é construído de uma perspectiva histórica” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 415). Benjamin deixa claro o lugar de A Paris [...] em 

relação à “concepção global do ‘Baudelaire”
264

, tanto após sua entrega (BENJAMIN, 2006b, 

p. 403), como mesmo antes: a segunda parte do “Baudelaire” apresentada ao Instituto naquela 

ocasião, mesmo sendo portador dos “elementos filosóficos decisivos do projeto da 

‘Passagens’ definitivamente fixados”, não tornaria “perceptíveis” os “fundamentos filosóficos 

do livro [do “Baudelaire”] em sua globalidade”, pois como “antítese”, o ensaio deveria 

“oferece[r] os dados necessários para [...] a solução” (BENJAMIN, 2006b, p. 403) dos 

problemas; solução esta que deveria aparecer apenas na terceira parte, como resposta à 

“questão central” presente na sua primeira parte (BENJAMIN, 2006b, p. 403).  

Se adequadamente remetido aos seus contextos de produção – tanto ao contexto 

imanente ao complexo das Passagens quanto à figura do livro planejado – bem como o 

procedimento adotado por Benjamin para a resolução dos problemas estruturais inerentes o 

trabalho
265

, o aparecimento do “Baudelaire” e os debates por ele engendrados se vinculam ao 
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 Na resposta de Benjamin se lê no que se refere à caracterização de Adorno da exposição benjaminiana como 

“apresentação estupefata de meras facticidades”: “Esta tinha de sedimentar-se não só a força dos seus resultados, 

mas justamente como tal no interior da construção” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 414). 
263

 Como aparece na resposta de Benjamin a Adorno: “O estranhamento é um objeto eminente de uma tal 

percepção [“da relação entre dialética, mito e imagem”]”. Apesar de que, evidentemente, não contava com sua 

recusa, Benjamin tinha consciência do risco do experimento que o “Baudelaire” representava, como aparece em 

carta a Gershom Scholem (abril de 1939): “Na verdade, os teus reparos [comentários críticos de Scholem ao 

“Baudelaire”] encontram-se com os de Wiesengrund [Adorno], e sinto-me tentado a confessar que eu próprio o 

quis provocar. A concepção global do ‘Baudelaire’ – que no entanto, só existe em esboço – revela uma 

amplitude filosófica de grande escala. Tive a tentação de confrontar com ela um método de interpretação 

filológica mesmo singelo [...] e na segunda parte [A Paris [...]] cedi a essa tentação” (BENJAMIN, 2006b, p. 

404). 
264

 Carta à G. Scholem de abril, já por ocasião da reformulação de A Paris do Segundo Império na obra de 

Baudelaire.  
265

 Benjamin apresenta, em uma carta a Adorno (datada do mês anterior da entrega de A Paris [...]) o grande 

desafio apresentado na redação do ensaio, a sua relação, enquanto parte, com o todo do planejado livro sobre 

Baudelaire – e consequentemente, com o projeto no interior do qual ele se desdobra –: “É grande a tentação de 

lhes contar algo do ‘Baudelaire’ – não tanto da segunda parte, que estou prestes a iniciar, mas da primeira e da 

terceira. [...] É justo esta tarefa [...] que me pôs tão atrasado que eu queria a todo custo enxergar claramente a 

abrangência do todo em cada uma das partes [...]. Alcancei esse objetivo à força de uma extensa série de notas 

produzidas durante os dois primeiros meses de minha temporada aqui” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 390). 
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tema da construção inerente aos conteúdos debatidos, e as formas experimentadas desde os 

“Primeiros esboços”, passando por Notas e Materiais, isto é, relacionados ao complexo da 

produção de Passagens. A “perspectiva histórica” a partir da qual o material filológico 

deveria ser organizado consistiria assim na apresentação mesma daquelas “facticidades 

cerradas”, na imbricação imagética de mito e história, na figura de antítese em relação ao todo 

do trabalho. O que determina a posição daqueles conteúdos é a construção que opera a partir 

daquela aparência. 

Na construção sob a perspectiva histórica – e aqui Benjamin significativamente 

menciona a estrutura de “mônada” do objeto por ela engendrado – “ganha vida tudo aquilo 

que jazia em rigidez mítica na condição de texto” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 415), 

Benjamin responde. Mas, levando a termo o que Benjamin apresenta nesta carta, apenas em 

parte a construção do material textual em uma perspectiva histórica – que tornaria cada objeto 

uma mônada que reúne imediatamente no instante seu desdobramento histórico – fora 

completada, isto é, naquele momento o elemento de construção ainda constitui o “problema 

do trabalho” 
266

 (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 413). Tal parte do “Baudelaire” nasce, é 

elaborado e se apresenta – isto é, têm sua origem nos ciclos anteriores de Passagens – como 

inacabado, como referência ao contexto aberto, de tentativas que o precedera, bem como ao 

procedimento filológico experimental, que marcou sua elaboração; restando circunscrever tal 

                                                                                                                                                         
O tradutor brasileiro da correspondência indica que tais notas provavelmente se referem ao texto do Parque 

Central, o que é importante, pois vincula a gênese do “Baudelaire” às notas teóricas daquele texto. Mas uma 

variação no que se refere à tradução – na versão brasileira da carta de Benjamin aparece “[...] a segunda parte, 

que estou prestes a iniciar [...]” um mês antes da entrega do texto – leva à tradução portuguesa de João Barrento 

– na qual aparece o mesmo trecho com tradução diferente: “[...] vos falar do ‘Baudelaire’, não tanto da segunda 

parte, que em breve iniciarei (nicht sowohl von dem bevorstehenden zweiten), mas [...]”, na qual também o final 

do parágrafo em questão aparece diferente, neste caso de modo significativo para a discussão aqui esboçada: 

“Consegui [engrenar a redação do texto] com um grande número de notas que fui coligindo nos dois primeiros 

meses da minha estada aqui (Durch eine grosse Reihe von Aufzeichnungen, die in den ersten beiden Monaten 

meines hiesigen Aufenthalts entstanden sind) (BENJAMIN, 2006b, p. 377; GS I, p. 1087). O método da segunda 

parte do “Baudelaire” como coligação, arranjo de “um grande número de notas” (certamente elementos reunidos 

em Notas e Materiais) – não necessariamente produzidas naquele momento, como a tradução brasileira dá a 

entender, mas principalmente organizadas especificamente ali, talvez aparecidas sob sua nova configuração, 

que opera pela origem lá posta à funcionar, que antecedem o aparecimento do texto. Este aspecto da relação 

entre o “Baudelaire” e o ciclo de Passagens também será ressaltado no contexto da reelaboração do ensaio, na 

discussão a seguir.  
266

 A passagem completa é importante para compreensão da discussão da resposta de Benjamin que se tenta aqui: 

“Se [...] recusei”, Benjamin responde “em nome de interesses produtivos próprios, seguir uma trilha de 

pensamento esotérica e passar à ordem do dia para além dos interesses do materialismo dialético e do Instituto, 

havia mais em jogo que solidariedade com o Instituto ou mera fidelidade ao materialismo dialético, mas 

solidariedade com as experiências que nós todos partilhamos nos últimos quinze anos. Aqui também se trata de 

meus interesses mais próprios; não quero negar que eles possam eventualmente tentar violentar meus interesses 

originais. Eis um antagonismo do qual nem em sonho eu poderia desejar ver-me desonerado. Dominá-lo 

constitui o problema do trabalho, e esse é um problema da construção” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 413). 

A fidelidade benjaminiana ao ciclo de produções de Passagens assume a forma de tentativa em torno do tema da 

construção que envolveu o “Baudelaire”. As experiências às quais Benjamin quer se manter solidário envolvem 

por certo o trabalho no ciclo de Passagens que datavam exatamente quinze anos na ocasião desta carta.  
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estrutura naquilo que o ultrapassa. Assim sendo, no que se refere à sobreposição de sua forma 

e de seus conteúdos, o que marca a elaboração do primeiro ensaio sobre Baudelaire é, 

também, a experiência metodológica daquela construção, a articulação filológica dos 

materiais ao ponto de seu estranhamento, como articulação, arranjo de “cerradas 

facticidades”, figurando como antíteses em um texto composto ao modo de ininterruptas 

improvisações, em que cada detalhe se sobreopõe a um de seus detalhes.  

Tal elemento de construção marca tanto a passagem do ciclo de Notas e Materiais 

para o ensaio A Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire quanto da reelaboração de 

sua segunda parte, perante a recusa do Instituto, que resultou no ensaio Sobre Alguns Motivos 

na Obra de Baudelaire. Na medida em que Sobre Alguns Motivos na Obra Baudelaire foi 

produzido, aquele aspecto construtivo adquire ainda mais destaque; após experimentar em A 

Paris [...] o “método de interpretação filológica singelo, mesmo caseiro” (BENJAMIN, 

2006b, p. 404), o modelo da reelaboração ganha novos caracteres em Sobre Alguns Motivos 

na Obra de Baudelaire. 

A nova versão do ensaio sobre Baudelaire é um texto autônomo, como bem ressaltam 

os editores, (BENJAMIN, 2006b, p. 357) em relação ao A Paris do Segundo Império na Obra 

de Baudelaire; da mesma forma que esse se mostra autônomo em relação às Passagens – 

assim como os “Primeiros esboços” em relação às Notas e Materiais e o primeiro ensaio em 

relação àqueles materiais.  

Como se problematizará, trata-se de uma perspectiva de autonomia como 

desdobramento, da noção de continuidade destituída de causalidade ou mera determinação; 

trata-se do modelo historiográfico da tentativa, da experiência de formas de composição a 

partir dos mesmos e/ou novos conteúdos, da aparência da história, em favor de sua 

configuração histórica em nome da força no histórico reconhecida. 

Já por ocasião de sua resposta à recusa do Instituto
267

, Walter Benjamin propõe como 

alternativa ao A Paris [...] uma reelaboração dos temas de sua segunda e central seção, sobre o 

flâneur (ANDORNO; BENJAMIN, 2012, p. 417). Neste caso, para Benjamin, a reelaboração 

daquela segunda parte deveria ser precedida pela “tarefa [...] de reexaminar a construção 

global”, de modo que as “emendas” da “segunda parte” fossem “ancoradas em todos os 

aspectos ao contexto geral do livro” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 418). De modo muito 

significativo, as condições para a reelaboração do ensaio recusado se vinculariam não apenas 

à sua problemática interna (destacada pelas críticas adornianas), mas ao contexto de produção 
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 Carta a Theodor Adorno de dezembro de 1938. 
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ao qual ele faz referência: nada seria alterado do texto sem o reexame de seu significado em 

relação projeto ao qual peculiarmente pertence. A adequação dos experimentos filológicos de 

A Paris [...] aos interesses do Instituto se conecta à problemática esboçada (BENJAMIN, 

2006b, p. 403) em torno dos planos do livro sobre Baudelaire.  

O texto Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire e a sua elaboração serão 

matizados, deste modo, a partir de sua interpretação como particular continuação de 

Passagens; neste sentido, o texto será destacado a partir de seu processo de elaboração – 

especialmente, a partir dos testemunhos de sua gênese, apresentados nas correspondências 

daquele momento – bem como a partir da interpretação de alguns aspectos, de modo a 

ressaltar a particular relação entre aquele texto, o ensaio recusado (A Paris [...]), o projeto de 

um livro sobre Baudelaire e universo de Passagens, e o “novo” texto preparado (Sobre Alguns 

[...]).  

A referência ao “plano global do ‘Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 394) aparece 

em vários momentos durante o processo de elaboração de Sobre Alguns Motivos na Obra de 

Baudelaire. O novo ensaio deveria substituir, no plano do “Baudelaire”, o texto anterior
268

, 

mais como seu desdobramento do que como sua recusa. 

Além da referência ao ensaio precedente, a particular relação entre o “Baudelaire” e o 

complexo de Passagens é explicitada na carta de Benjamin a Adorno, de fevereiro de 1939: 

“Sem abrir mão do lugar que este capítulo [O flâneur] terá de ocupar no livro sobre 

Baudelaire, sou capaz agora [...] de voltar-me à definição do flâneur dentro do contexto global 

de Passagens [...]” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 435).  A reelaboração do “Baudelaire” 

opera no interior do complexo de Passagens na reelaboração de um de seus mais importantes 

temas: sob a figura do flâneur se dispõe uma reflexão original sobre as novas experiências 

sociais e econômicas emergidas a partir do auge do capitalismo, ainda em seu desdobrar. 

Diante da recusa do Instituto e da exigência de se reelaborar o ensaio, Benjamin se 

volta à matriz de seu projeto, as Passagens, e constata que “os fundamentos não ruíram” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 435); mesmo em seus desvios e reveses, as tentativas 

benjaminianas se mantêm em acordo com “espírito original das próprias Passagens”
269

 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 435). É importante ainda ressaltar neste contexto que tal 
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 Como Benjamin dá a entender, em carta a Max Horkheimer, por ocasião da entrega da nova versão do ensaio: 

“O lugar que ele [o novo ensaio] ocupa no plano global do 'Baudelaire’ é o mesmo do capítulo sobre o flâneur 

que enviei no Verão passado [o capítulo central de A Paris [...]]” (BENJAMIN, 2006b, p. 407).  
269

 Tal afirmação aparece no contexto de algumas sugestões de Adorno em relação ao A Paris [...] A frase 

completa: “Você vê que sou grato às suas sugestões sobre o tipo. Quando fui além delas, sempre o fiz no espírito 

original das Passagens” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 435). 
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fidelidade ao “espírito original” de Passagens não deve ser compreendida como mera 

determinação do “Baudelaire” – tanto de sua parte elaborada quanto da planejada – pelo 

complexo de Passagens. Tal relação também pode ser ilustrada por meio da discussão, 

também em uma carta, essa enviada à Horkheimer (04/1939) na qual uma relevante 

problemática reunida na fase tardia de Notas e Materiais ganha importância no contexto de 

reelaboração do ensaio sobre Baudelaire
270

; trata-se do tema do ócio – presente no “arquivo 

temático” m - Ócio e Ociosidade (BENJAMIN, 2006, p. 839-846). Assim como o papel do 

flâneur, assume um novo lugar, é redefinido pelas discussões do segundo “Baudelaire” no 

interior dos desdobramentos de Passagens, o problema do ócio
271

 se caracteriza como uma 

temática que ganha força nos momentos acerca dos trabalhos sobre Baudelaire. 

A reelaboração do ensaio sobre Baudelaire também indica aportes em direção às 

posteriores reflexões benjaminianas, como aparece na primeira carta de Benjamin a 

Horkheimer após a recusa do manuscrito: “Tenho andado a ler Turgot e outros teóricos para 

seguir a história do conceito de progresso. Vou abordar o plano global do Baudelaire [...] do 

ponto de vista epistemológico” (BENJAMIN, 2006b, p. 394). As considerações sobre a obra 

de Turgot aparecem tanto no ciclo de Passagens – na fase tardia do arquivo [N], por exemplo, 

em [N 11a, 3], [N 12, 1] e [N 12, 2] – quanto nas reflexões das teses Sobre o Conceito de 

História – em suas “reflexões preparatórias” (BENJAMIN, 2012, p. 181). Como ainda se verá 

– na seção deste trabalho destinada às teses Sobre o Conceito de História – Benjamin 

relaciona explicitamente o projeto das teses à constituição de uma “armadura teórica para o 

segundo ensaio sobre Baudelaire”
272

 (BENJAMIN, 2006b, p. 414). 

A experiência de elaboração do novo ensaio sobre Baudelaire marca assim, no 

contexto de suas relações com o ensaio anterior e com a obra a partir do qual ele se desdobra, 

uma refiguração dos temas e das reflexões em diálogo com as produções anteriores bem como 

um incremento das discussões, como Benjamin explicita em carta a Gretel Adorno: 

 

Quanto à forma que esses pensamentos adquiriram, não mais vais reconhecer 

facilmente nela o Baudelaire do Verão passado. O capítulo sobre o flâneur – e agora 

só me ocupo da remodelação do capítulo – procurará nesta nova versão integrar 

                                                 
270

 Para se ter uma noção do “avanço” dos arquivos temáticos ao longo da elaboração de Notas e Materiais, cf. 

Apêndice V. 
271

 Assim como Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire o arquivo temático “Ócio, Ociosidade” incorpora e 

redefine alguns dos temas fundamentais da filosofia benjaminianas, temas tangenciados nos ensaios O Narrador 

(OE I, p. 197-221) e A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica (BENJAMIN, 2012b). No que se 

refere à teoria da experiência, por exemplo, a inserção da figura de Baudelaire – [m 1a, 2] [m 4, 6], [m 5, 4] – e 

as referências do próprio Benjamin ao seu “Baudelaire” – [m 1a, 2] – e ao O Narrador – [m 3a, 5] – e aos temas 

da estetização e da “vivência total” na experiência da guerra – [m 1a, 5] – como um tema importante do contexto 

de A Obra de Arte. 
272

 Em carta à Horkheimer em 22 de fevereiro de 1940. 
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motivos importantes do trabalho sobre ‘A obra de arte na era de sua possibilidade de 

reprodução técnica’ e do ensaio sobre ‘O contador de história’ [O Narrador], 

juntamente com outros das Passagens. Em nenhum outro trabalho anterior tive uma 

consciência tão aguda do ponto de fuga para onde (e agora vejo: desde sempre) 

convergem todas as minhas reflexões, por mais diversos que sejam os pontos de 

partida (BENJAMIN, 2006b, p. 406; grifo nosso). 

 

O trecho mencionado é sobremaneira significativo para a discussão aqui empreendida: 

o novo ensaio sobre Baudelaire reúne desdobramentos das discussões do primeiro ensaio do 

ciclo de Passagens, configurados a partir dos ensaios independentes A Obra de arte o 

Narrador (OE I), mas, de modo que não apenas seus temas, mas os desdobramentos inscritos 

anteriormente neles possam convergir. Desde sempre, isto é, no interior da orientação inscrita 

em Passagens, o segundo “Baudelaire” figura como seu desdobramento. De múltiplos pontos 

de partida, isto é, de múltiplos temas o ciclo de Passagens se converge no “ponto de fuga”, 

em seu elemento estrutural, incluindo, mas para além de seus conteúdos
273

, do processo de 

reelaboração do “Baudelaire”. Aqui não se pode deixar de recitar o aspecto significativo da 

perspectiva do ponto de fuga: a “perspectiva histórica” a partir da rigidez do material textual 

só representa o reavivamento
274

– “na mônada ganha vida tudo aquilo que jazia em rigidez 

mítica da condição de texto”
275

 (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 414) – se a crítica for 

mortificadora em seu procedimento – “crítica é a mortificação das obras”, aparece no 

Trauerspielbuch – na qual à aparência de mera continuidade seja dissolvida pela força 

inerente aos próprios objetos, despertada pela configuração continuamente experimentada. 

No que se refere aos seus temas, na reelaboração do texto sobre Baudelaire, como 

Benjamin a descreve a Horkheimer
276

, os elementos fragmentários foram eliminados 

(BENJAMIN, 2006b, p. 407), a série ininterrupta de mínimas improvisações (BENJAMIN, 

2006b, p. 72) fora particularmente remobilizada. O “novo” “Baudelaire” transfigurado repete 

modificando os temas do anterior: os “traços fantasmagóricos da vida parisiense” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 41) do primeiro ensaio são arranjados a partir de outra perspectiva – 
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 Mais uma vez se ressalta, por conta de sua importância para a composição desta interpretação, que o segundo 

“Baudelaire” enquanto capítulo nem substituiria o livro Baudelaire – como em carta a Gretel Adorno se lê: “[...] 

Trata-se apenas do flâneur, e não do complexo global do Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 407) – nem muito 

menos pode ser lido como substituição de Passagens – como na citação acima (BENJAMIN, 2006b, p. 380), o 

“Baudelaire” nascera como capítulo das Passagens, mas ao longo de seu desenvolvimento se tornara capítulo e 

depois livro autônomos. A continuação como pós-história de Passagens que se origina no “Baudelaire” só pode 

ser matizada pela problematização do caráter daquela autonomia. Os ensaios sobre Baudelaire marcam a 

particular continuação de Passagens como seu desvio, como a experiência da forma da tentativa que lhe é 

inerente. 
274

 A vida da perspectiva histórica, na figura da mônada, insufla na mítica rigidez textual, só pode ser uma 

continuação da vida, sua particular pós-vida, sobrevivência (cf. Questões Introdutórias), uma vida para além da 

“mera vida”, uma vida “inumana” (DE MAN, 1989), claro. 
275

 Trecho da resposta de Benjamin diante da recusa do ensaio. 
276

 Carta de agosto de 1939. 
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que já lhe era inerente – e a figura do poeta alegorista do XIX francês traça os aspectos da 

modernidade em seu momento crítico; no limiar das novas formas da experiência, a “vivência 

do choque” é salva, sua força crítica, suas “energias” são exibidas no instante anterior de seu 

cerramento, da passagem de sua exceção à regra. Considera-se tal aspecto a seguir. 

A partir do tema da “modificação da estrutura experiência” (BENJAMIN, 2006b, p. 

106), a “expressão das transformações da estrutura da experiência na modernidade” 

(MURICY, 2007, p. 56) e a emergência das experiências enquanto “vivências do choque” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 112), Benjamin discute as estratégias filosófica de Henri Bergson e 

literária de Marcel Proust como respostas a tal estágio de desagregação da “autêntica 

experiência”, vinculada à tradição.  

Neste contexto, Benjamin recupera a teoria freudiana da memória, na qual se discute a 

oposição, no sistema psicanalítico, entre a “tomada de consciência” em relação ao 

“acontecimento e a permanência de vestígios” mnemônicos deles (BENJAMIN, 2006b, p. 

110-111). A memória, Benjamin desdobra a partir da menção à Freud, residiria em “outros 

sistemas [...] diferentes do sistema da consciência” (BENJAMIN, 2006b, p. 111). 

Tal consideração sobre a relação entre “atenção” e “memória” e suas correspondências 

com a “vivência do choque” e a “experiência” tradicional (respectivamente) promovem, para 

além da teoria da experiência benjaminiana, um redimensionamento da importância da obra 

de Charles Baudelaire como meio de caracterização e reação às experiências modernas. Ao 

vincular à estrutura da memória a outros registros que não ao da percepção/atenção/recepção 

do “choque”, Benjamin desdobra as considerações freudianas sobre vivência do choque – e 

vale lembrar que o texto de Freud remonta o contexto do pós-guerra
277

 – de modo a 

reconstruir a particularidade da lírica baudelairiana no século XIX a partir da contradição 

inerente a sua obra, fundamentalmente ilustrada pelas figuras da correspondência e da 

alegoria. 

As “correspondances”
278

 na obra de Charles Baudelaire satisfariam à tentativa de – 

que a aproxima de certa forma à Bergson e à Proust – com base na recuperação – em âmbito 
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 Benjamin desdobra tais discussões no texto Experiência e Pobreza, a partir das quais o tema das experiências 

do choque é vinculado à experiência dos combatentes traumatizados no front (OE I, p.114).  
278

 Luciano Gatti comenta a “doutrina das correspondências” na poesia de Baudelaire: “As correspondências que 

os poemas produzem – entre cores, sons e odores, entre o céu e o mar, entre o olhar do poeta e dos símbolos 

figurados – são reveladores da imagem de harmonia que Baudelaire procura focalizar. Nada destoa, tudo se 

assemelha e se corresponde. Os poemas trazem, de modo forte, a evocação de algo situado a uma distância 

infinita, correlata tanto ao mistério e à inviolabilidade com que acenam na sua inacessibilidade, como também à 

transposição da experiência a uma existência fora da vida cotidiana da Paris do século XIX. Benjamin os localiza 

com razão num passado imemorial. Nessa dimensão fundamental do tempo que os poemas apresentam, eles são 

“dados do rememorar”, trazem consigo a nostalgia de uma  experiência com o mundo cujo único acesso reduziu-
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da leitura, do “simbólico”, por assim dizer – do tradicional, a partir do qual a autêntica 

experiência seria conservada, ou de algum modo mantida, mesmo na época de sua irreversível 

desagregação. A teoria das correspondances de Baudelaire deve “ser vista como uma 

experiência que procura um lugar ao abrigo de qualquer crise” (BENJAMIN, 2006b, p. 135). 

O modo de manutenção daquela tradição no contexto da desagregação da experiência
279

 

perante a irresistível condição moderna não poderia ser outro: Benjamin escreve: “o essencial 

é que as “correspondências” dão forma a um conceito de experiência que contém elementos 

de culto” (BENJAMIN, 2006b, p. 134). A partir da aparente oposição entre a estrutura das 

correspondances, o elemento construtivo na obra de Baudelaire o ensaio Sobre Alguns Temas 

na Obra de Baudelaire refigura aspectos importantes da posição do poeta quanto ao seu 

conceito de modernidade. 

Aquela refiguração se dá na ênfase, em relação ao segundo ensaio sobre Baudelaire, na 

experiência construtiva da obra do poeta francês vinculada à vivência do choque sob a 

modernidade. O “ajuste” da própria imagem Charles Baudelaire ao do herói moderno 

(BENJAMIN, 2006b, p. 69) possui como uma de suas mais importantes representações 

literárias a figura do poeta-esgrimista. A figura corresponde, como as diversas máscaras de 

Baudelaire (BENJAMIN, 2006b, p. 89) às várias figuras: ao “soldado/salteador” de Napoleão 

III – em referência à bohème como substrato dos “dezembristas” – ou do “herói” “guardião do 

limiar” entre “os indivíduos e as massas” que busca refúgio na multidão (BENJAMIN, 2006b, 

p. 66). Outra figura imbricada a do poeta não só se mantém, mas assume um aspecto 

preponderante na reelaboração do ensaio, trata-se da figura da construção da poesia-esgrima 

como aspecto da composição poética da obra baudelairiana. 

No primeiro ensaio Benjamin se utiliza da figura da “distração” para desvincular 

Baudelaire da interpretação do flâneur como seu “autorretrato” (BENJAMIN, 2006b, p. 71). 

Conforme abandona “pouco a pouco o modo de vida burguês” – isto em decorrência da 

degeneração de aspectos de sua vida particular: “os credores perseguiam-no, a doença 

anunciava-se e a isso acrescentavam-se as desavenças com a mente” – o ideal da flânerie se 

perde, e Baudelaire ao invés de abriga-lo, se “afasta dele”
280

. Junto com tal perda emerge na 

                                                                                                                                                         
se à atividade de recordá-la” (GATTI, 2008, p. 131). Trata-se assim de uma estratégia poética que mobilizada a 

partir da associação dos elementos da experiência que ultrapassam a imediaticidade do presente em direção à 

outra ordem temporal. 
279

 Que em seus desdobramentos assume na obra de Benjamin a figura da transmissora daqueles conteúdos 

tradicionais. 
280

 Para Benjamin Baudelaire se afasta da experiência da multidão para se afastar de “algo de ameaçador no 

espetáculo que elas ofereciam” (BENJAMIN, 2006b, p. 123). Benjamin continua: “Se é certo que [Baudelaire] 

se sentia dominado pela sua [da multidão] de atração, que fazia dele, enquanto flâneur, um dos seus, também não 
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obra baudelairiana – contra a celebração do “triunfo” do “prazer de olhar” vinculado ao 

flâneur – “descrições significativas da grande cidade”, possíveis apenas àqueles que “a 

atravessam, por assim dizer distraídos, mergulhados nos seus pensamentos ou preocupações” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 71). Em Sobre Alguns Motivos na obra de Baudelaire à recepção das 

experiências do choque a partir do poeta-esgrimista são desenvolvidas e perpassam todo 

ensaio como motivo central da obra do poeta: 

Talvez se possa ver o trabalho específico da resistência ao choque nos seguintes 

termos: atribuir ao acontecimento, à custa da integridade de seu conteúdo, um lugar 

temporal exato no plano do consciente. Seria um trabalho de ponta da reflexão, que 

faria do acontecimento uma vivência. [...] Baudelaire insere assim a experiência do 

choque no âmago de seu trabalho artístico (BENJAMIN, 2006b, p. 113; grifo 

nosso). 

 

A figura do poeta-esgrimista da primeira versão do ensaio, vinculada à produção de 

“descrições significativas da grande cidade” ganha especial importância na reelaboração do 

ensaio, ocupando o cerne do “próprio processo de criação” (BENJAMIN, 2006b, p. 113). O 

trabalho da resistência ao choque se sobrepõe ao processo de criação de Baudelaire enquanto 

“testemunho” da “derrocada” das experiências às quais as correspondances “dão forma” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 134). O elemento de “culto”, inscrito na experiência em processo de 

desagregação, se vincula àquela “celebração do prazer de olhar” experienciada pelo flâneur 

imergido na multidão. O “limiar” que Baudelaire guarda entre os indivíduos e as massas 

(BENJAMIN, 2006b, p. 66) faz parte do novo culto, pronto a substituir o “algo 

irremediavelmente perdido” (BENJAMIN, 2006b, p. 135) que as correspondances 

representariam. Perante a “crise” irremediável da experiência tradicional, a recuperação das 

experiências representadas pelas correspondências – da rememoração que não possui “dados 

históricos”, mas “pré-históricos” (BENJAMIN, 2006b, p. 136) – se apresenta em uma 

encruzilhada: a opção poética de Baudelaire – ilustrada por seu distanciamento posterior à 

cumplicidade – foi “arrancar à ineficácia da mesma consolação, ao fracasso do mesmo fervor, 

o insucesso da mesma obra” (BENJAMIN, 2006b, p. 137), ao apresentar no bojo de sua 

“vontade restaurativa” (BENJAMIN, 2006b, p. 136) “o reconhecimento do afundamento da 

experiência que um dia foi sua” (BENJAMIN, 2006b, p. 137). Benjamin completa: “Não há 

                                                                                                                                                         
o abandona o sentimento de sua natureza inumana. Ele faz-se cúmplice, para, no momento seguinte, se distanciar 

dela. Deixa-se absorver longamente por ela, para, inopinadamente, com um olhar de desprezo, a arremessar para 

o Nada”. (BENJAMIN, 2006b, p. 123). Baudelaire abandonara a multidão no instante anterior à entrega das 

massas, à experiência de “culto” prescrita pela recuperação ritual inscrita na experiência “irremediavelmente 

perdida” forçosamente continuada. Benjamin elabora no fim do ensaio Sobre [...]: Em Baudelaire “apagou-se a 

ilusão de uma multidão com os seus impulsos próprios, a sua alma própria, uma ilusão que deslumbra o flâneur” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 148). 



226 

 

consolação possível para quem já não pode ter acesso a nenhuma experiência. Mas aquilo que 

constitui a ira é precisamente esta incapacidade” (BENJAMIN, 2006b, p. 138).   

A obra de Charles Baudelaire, nos limiares da poesia lírica, apreende na figura da 

incapacidade – no instante anterior ao seu desaparecimento – os “estilhaços da experiência 

histórica autêntica” (BENJAMIN, 2006b, p. 139). De tal “experiência histórica autêntica”
281

 

em processo de estilhaçamento, Baudelaire arranca os temas e os métodos (elementos 

construtivos) de sua obra, tal como a técnica, ao aproximar os indivíduos – isolados pelo 

“conforto” – dos processos automáticos presentes em “uma série de inovações que têm um 

aspecto comum: desencadeiam com um só golpe um processo complexo composto por uma 

série de momentos” (BENJAMIN, 2006b, p. 127). Tais “inovações”, melhor, o aspecto de 

choque por elas desencadeado “dá-se em vários domínios”, e Benjamin menciona os jornais e 

o trânsito – promotores de uma “série de choques e colisões”, bem como a fotografia, que 

“aplicava ao instante um choque póstumo”,  e o cinema, “no qual “afirma-se a percepção sob 

a forma de choque como princípio formal”, mas também a “linha de montagem” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 127) na qual o “trabalhador não especializado é o mais degradado por 

essa forma de domesticação pela máquina” (BENJAMIN, 2006b, p. 128). 

Aos exemplos do “treino complexo” ao qual a “técnica foi submetendo o sistema 

sensorial humano” (BENJAMIN, 2006b, p. 126), Benjamin associa também a experiência do 

gesto do jogador; escreve o crítico: “Na medida em que cada movimento executado na 

máquina se demarca do anterior como cada lance do jogo de azar em relação ao que precedeu, 

a escravidão do operário assalariado é, ao seu modo, correspondente da escravidão do 

jogador” (BENJAMIN, 2006b, p. 130). Trabalhador assalariado e jogador aparecem assim 

como figuras também representativas da “imagem arcaica do esgrimista”, a partir da qual 

Baudelaire reconhece a si mesmo como “homem espoliado de sua experiência – um homem 

moderno” (BENJAMIN, 2006b, p. 133). Ao sobrepor modelos àquela “imagem arcaica”, a 

forma que ela prescreve, a caracterização da modernidade determinada pela obra de 

Baudelaire, assume o aspecto de um treino (ou desempenho) em torno daquela forma, de 

                                                 
281

 Benjamin associa, em uma longa nota de Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire as experiências 

poéticas das correspondências, ao fenômeno da aura (na nota, o tema perda da aura como motivo da poética 

baudelairiana aparece implicitamente, apesar de aparecer explicitamente em três momentos do ensaio 

(BENJAMIN, 2006b, p. 140, 143, 148)) e do “elemento aporético do belo”, a aparência (BENJAMIN, 2006b, p. 

135) – o aporia entre a exigência da aparência ao belo (velamento), mas sua não correspondência com seu 

aspecto de “representação” (velamento). Além da referência explícita ao As Afinidades Eletivas, tal debate 

também remonta significativamente o Prefácio ao Trauerspielbuch.  A convergência das obras anterior e 

posterior benjaminianas em Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire – anunciada pelo próprio Benjamin, cf. 

carta a Gretel Adorno acima – não poderia ser menos explícita: o “Baudelaire” enquanto modelo em miniatura 

da obra de Benjamin promove a peculiar associação (resolução) de importantes temas. 
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modo a aparar (sem negar o caráter de crise) daqueles choques, nos conteúdos e, 

especialmente, nas formas esboçadas. 

Com seus múltiplos e móveis temas Sobre Alguns Temas em Baudelaire sobrepõe-se 

ao engenho poético baudelairiano na tentativa de, pela exibição de seu trabalho, reelaborar sua 

crítica. A substituição da “perspectiva panorâmica sobre os vários planos da matéria por uma 

concretização mais exata da armadura teórica”
282

 (BENJAMIN, 2006b, p. 408) elaborada na 

passagem entre os ensaios sobre Baudelaire se associa de certa forma ao trabalho da poética 

baudelairiana destacado, principalmente, no segundo ensaio. 

O que diferencia o aspecto crítico da poética baudelairiana das fantasmagorias (da 

mesma forma críticas em relação à modernidade) aparece também no contexto da relação das 

posições do poeta francês acerca da ideia “eterno retorno”, caracteristicamente presente em 

Blanqui e Nietzsche. No que se refere à Baudelaire, o aspecto crítico inscrito na concepção 

passa pela apresentação do caráter irresoluto de sua aparência, que hesita perante o 

“heroísmo” (de certa forma, trágico, em Nietzsche) de dissolvê-la (critica ou resignadamente, 

em Blanqui) no mito: as doutrinas do eterno retorno, ao passo que poderosas críticas à noção 

de progresso da modernidade, a enredam na não menos poderosa aparência do “sempre 

igual”, complemento da ideia de “novidade” inerente àquela noção de progresso; como a 

contrapartida da eterna novidade do progresso é estabelecida na noção de que nada se altera. 

Benjamin busca na poesia de Baudelaire os elementos para a representação poética de um 

conceito de tempo e uma noção de modernidade que seja mudança, abertura.  

A ideia do “eterno retorno”, como Benjamin aponta no exposé de 1939, permite a 

emergência da mais poderosa fantasmagoria: a fantasmagoria da própria história
283

. A obra 

baudelairiana rompe com o progresso sem encerrá-la em um novo “progressismo” (retorno); 

Benjamin anota: “As fontes que alimentam essa postura heroica de Baudelaire jorram dos 

mais fundos alicerces da ordem social que se anunciava por meados do século” (BENJAMIN, 

2006b, p. 172). Do desenvolvimento da economia mercantil (na figura da arte como 

mercadoria e do público como massa) e do desenvolvimento técnico – o “confronto” entre 

natureza e técnica, que em Baudelaire, por conta de sua crítica ao natural, apesar das mesmas 

origens, não acompanha os desenvolvimentos reacionários do Jugendstil
284

 – a poética 

baudelairiana extrai o poder crítico que Benjamin tenta remobilizar em sua obra. 
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 Carta a Adorno em agosto de 1939. 
283

 “Mais poderosa”, pois tornar inócuo o instrumento de crítica das outras fantasmagorias: o exercício de 

apresentação de sua história. O papel da fantasmagoria do eterno retorno entre Nietzsche, Blanqui e Baudelaire, 

no “contexto global do ‘Baudelaire”, só poderá ser circunscrito por ocasião da terceira parte da tese. 
284

 Que ao opor técnica e natureza evoca os poderes arcaicos desta na figura da estilização. 
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O caráter de novidade, que Baudelaire atribuíra a sua obra poética – como componente 

de sua estratégia mercadológico-estética – busca no “sempre igual” – no inferno da 

temporalidade moderna – um plano temporal que, embora vinculado à anterioridade, não se 

rende ao mito. Para Benjamin, o “mito era o passo tranquilo e cômodo que Baudelaire recusou 

a si mesmo. Um poema como ‘A vida anterior’
285

, cujo título evidencia todos os 

compromissos, mostra como Baudelaire estava longe do mito” (BENJAMIN, 2006b, p. 172). 

Assim Benjamin pôde articular as três importantes críticas do aspecto mítico da 

temporalidade moderna: 

Há que demonstrar com toda ênfase como a ideia de eterno retorno se insinua mais 

ou menos ao mesmo tempo no universo de Baudelaire, de Blanqui e de Nietzsche 

Em Baudelaire, a ênfase recai no novo, que ele vai buscar, com esforço heroico, ao 

‘sempre igual’; em Nietzsche no ‘sempre igual’ com que o homem se defronta com 

postura heroica. Blanqui está muito mais próximo de Nietzsche do que de 

Baudelaire, mas nele predomina a resignação. Em Nietzsche, esta experiência 

projeta-se, com sentido cosmológico, na tese: não acontecerá nada de novo 

(BENJAMIN, 2006b, p. 168; GS I, p. 673). 

 

Aquilo que a poética baudelairiana busca com esforço heroico é a integridade temporal 

que a doutrina das “correspondências naturais” fazem referência. Mas de maneira única, para 

Benjamin, a obra de Baudelaire não se dedica a buscar a retribuição do olhar natural
286

, a 

restituição da integridade do mundo que não lhe é mais familiar
287

, mas dedica sua poesia ao 

reconhecimento da extinção daquela experiência. Walter Benjamin encontra tal 

reconhecimento na obra poética de Baudelaire e, a partir dele, faz corresponder à figura 

teórica de um conceito de história que atinja a relação entre destruição/construção da história 

com o reconhecimento.  

As Passagens se orientam ao trabalho sobre Baudelaire de modo a ensaiar uma 

concepção de história nos limiares, nos quais a poética baudelairiana se aninhou. Não se trata 

apenas de um desdobramento temático, embora só se possa partir dele; trata-se de uma 

tentativa de conquistar para a historiografia a energia com a qual Baudelaire carregou sua 

poesia e forjou seu conceito de modernidade. Aquele limiar reside na relação entre as 
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 No poema “A vida anterior”, após evocar o aspecto “solene e místico” das imagens poéticas de sua morada 

anterior, Baudelaire revela seu objetivo: “E cujo único intento era o de aprofundar / O oculto mal que me fazia 

definhar (Et dont l’unique soin était d’approfondir / Le secret doloreux qui me faisait languir)” 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 154-155). Benjamin explicita em Parque Central: À “assinatura do heroísmo [...] 

acrescenta-se o fato de Baudelaire não ter conhecido a nostalgia” (BENJAMIN, 2006b, p. 168). 
286

 Os “olhos familiares (Qui l’observent avec des regards familiers)” (BAUDELAIRE, 2012, p. 138-139) do 

famoso poema “Correspondências” se vinculam para Benjamin à experiência do aurático: “A explicação 

dedutiva da aura como projeção de uma experiência social [...] na natureza: o olhar é retribuído” (BENJAMIN, 

2006b, p. 165). 
287

 “De que serve falar de progresso a um mundo que se afunda numa rigidez de morte? A experiência de um 

mundo que estava a entrar nesse estado de rigidez encontrou-a Baudelaire [...]” (BENJAMIN, 2006b, p. 179). 
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doutrinas das correspondências e da alegoria (BENJAMIN, 2006b, p. 170), a partir desta 

relação Benjamin elabora uma associação entre memória e lembrança que terá ressonâncias 

no cerne de sua concepção de história, esboçada em Passagens e ensaiada nos desdobramento 

dos planos sobre Baudelaire. Trata-se da relação entre acabamento e inacabamento, do 

aspecto dialético da história, entre ciência e rememoração, entre fechamento e abertura. 

 No ensaio Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire, como mencionado, Walter 

Benjamin produz um arranjo de sua teoria da experiência moderna – desenvolvida 

emblematicamente em Experiência e Pobreza (OE I, p. 114; cf. seção seguinte) e 

ressignificada em Passagens – com temas da psicanálise freudiana, de modo a constituir um 

cenário para as análises da composição da poesia de Baudelaire a partir das experiências 

modernas. Associando elementos das ideias da memória involuntária proustiana à teoria dos 

choques, Benjamin elabora, por conseguinte, uma demarcação entre “memória” (Gedächtnis e 

posteriormente Andenken) e “lembrança (Erinnerung)” (BENJAMIN, 2006b, p. 110; GS I, p. 

612). Citando o psicólogo alemão Theodor Reik (1888-1969), Benjamin associa a memória ao 

aspecto “conservador” e a lembrança ao elemento “destrutivo” (BENJAMIN, 2006b, p. 110) 

da estrutura da recepção e conservação dos estímulos exteriores, de modo que enquanto a 

memória seria responsável pela “permanência dos vestígios”, a lembrança, de certa forma, 

passa a ser associada à consciência e a capacidade de mobilizar uma “proteção” contra o 

excesso de estímulos exteriores. A “memória involuntária” e a memória dos membros, 

exploradas literariamente por Proust (BENJAMIN, 2006b, p. 111), não se associam à 

consciência, isto é, à capacidade de absorver e aparar os choques, o que “daria ao 

acontecimento que provoca o caráter de vivência no sentido mais autêntico” (BENJAMIN, 

2006b, p. 112), isto é, de “vivência (Erlebnis)” em contraposição às experiências originais 

(“Erfahrung”).  

A mobilização das vivências, dos choques como princípio crítico – mobilização da 

“pobreza” conclamada no programático Experiência e Pobreza – encontrou seu cenário 

privilegiado onde menos esperado, a saber, na poesia lírica: ao aparar/absorver os choques, 

“ao incorporar esse acontecimento diretamente no registro da lembrança, torná-lo-ia estéreo 

para a experiência poética” (BENJAMIN, 2006b, p. 112, p. 614); isto é, Benjamin lê a poesia 

lírica de Baudelaire como portadora do choque como princípio construtivo – na imagem da 

“estranha esgrima”, do “duelo [que] é o próprio processo de criação” de Baudelaire 

(BENJAMIN, 2006b, p. 113) – para a qual deveria ser reconhecido um “alto grau de 
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consciencialização [que] despertaria a ideia de um plano atuante no processo de sua 

composição” (BENJAMIN, 2006b, p. 112). 

 Para Benjamin a poesia de Baudelaire, fiel à sua “doutrina das correspondências”, 

mobiliza os conteúdos da anterioridade na figura da rememoração, como menciona Kátia 

Muricy “O conceito de correspondance é, na poética de Baudelaire, responsável por uma 

outra forma de relação com o passado a que Benjamin chamou de rememoração 

(Eingedenken)” (MURICY, 2007, p. 59). Assim, Benjamin formula em Sobre Alguns 

Motivos: “As correspondências são os dados da rememoração (Eigendenken). Não são dados 

históricos, mas da pré-história (Vorgeschichte)” (BENJAMIN, 2006b, p. 136; GS I, p. 639). A 

mobilização da distância (GATTI, 2008, p. 136), da familiar estranheza do natural, por assim 

dizer, do aurático
288

, é na poética de Baudelaire o princípio da abolição da aparência – “de 

seu invólucro místico originário”, para Muricy (2007, p. 59) – princípio ensaiado na própria 

aparência de sua obra. Assim, a mobilização baudelairiana daquela pré-história, da 

anterioridade, se dá de maneira duplamente particular.  

Em primeiro lugar a “vontade restaurativa” – a mobilização conservadora da memória 

– de Baudelaire, diferentemente da de Proust, ultrapassa os “limites da existência humana” em 

que a memória proustiana se prende
289

; assim, na “experiência perdida” a que a poética 

baudelairiana faz referência, o “afundamento da experiência que um dia foi sua” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 137) desloca, rearranja, por assim dizer, o pertencimento daquela 

experiência que desaparece; o “que foi sua” é lido aqui não como a perda de uma experiência 

da qual um dia o artista teve posse (quanto a busca proustiana, sua coleção de momentos 

particulares vividos
290

) como redenção particular, mas como um particular reconhecimento – 
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 Acerca deste “mapeamento” do aurático na poesia de Baudelaire, Luciano Gatti também escreve: “Benjamin 

procura resguardar uma dimensão da aura no interior da modernidade justamente naquele poeta que viveu de 

forma mais profunda a experiência de sua dissolução” (GATTI, 2008, p. 136). 
289

 E Benjamin, numa afirmação à margem de Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire elucida a estrutura 

da salvação proustiana do passado bem como seus limites: “O declínio da experiência manifesta-se em Proust na 

realização da sua intenção final. É insuperavelmente hábil o modo discreto, extremamente leal à forma constante 

como ele procura fazer com que seu leitor não se esqueça de uma coisa essencial: a redenção é meu palco 

particular” (BENJAMIN, 2006b, p. 139). A grandeza da obra proustiana se encena no palco da arte como 

experiência privada; Baudelaire, pelas vias da poesia lírica, o transborda (perigosamente [...]). A historiografia 

benjaminiana ensaiada em seu “Baudelaire” tenta seguir esse rastro. 
290

 Como na anotação de Benjamin em Notas e Materiais, na seção S: “A grandeza moral de Proust [...] reside 

em um campo bastante diferente. Com uma paixão desconhecida aos escritores que o antecederam, ele escolhe 

como sua causa a fidelidade às coisas que atravessaram a nossa existência. [...] A descoberta que faz a caminho 

de Méséglise é o mais elevado ensinamento moral que Proust deixou: uma espécie de transposição espacial do 

semper idem. Reconheço que Proust, no sentido mais profundo, peut-être se range du côté de la mort [talvez se 

coloque ao lado da morte]. Seu cosmos talvez tenha como sol a morte, a redor da qual gravitam os momentos 

vividos, as coisas recolhidas” (BENJAMIN, 2006, p. 689). 
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a partir do que foi e do que poderia ter-sido, não apenas das experiências particulares 

(MURICY, 2007, p. 59).  

Em segundo lugar, perante a experiência perdida, Baudelaire exibe uma espécie de 

perda da nostalgia. Não apenas o pertencimento da experiência perdida é deslocado – a 

anterioridade perdida não é a do poeta singularmente – na assimilação de tudo aquilo que 

poderia ser “antilírico” à sua poética, mas a qualidade da restauração é alterada, tornando-se 

reconhecimento do novo. Este segundo deslocamento reside no impulso destrutivo que 

acompanha a “restauração” baudelairiana. 

 A excentricidade de Baudelaire aparece em uma anotação de Notas e Materiais, em [J 

50, 1]: seu aspecto excêntrico é a máscara a partir da qual o poeta esconde “a necessidade 

“transindividual” (überindividuelle) de sua forma de vida” (BENJAMIN, 2006b, p. 187; GS I, 

p. 690). As “lembranças (Erinnerung)” são o substrato a partir das quais a “imaginação 

(Phantasie)” produz as correspondências (BENJAMIN, 2006b, p. 164; GS I, p. 669), como 

invólucro da experiência perdida, que pode ser apenas imaginada, figurada.  

Tais lembranças são também os elementos constitutivos da técnica alegórica – mas por 

vias do “pensamento”, da reflexão, por isso Benjamin pode afirmar que a “lembrança” reúne 

alegorias e correspondências, imaginação e pensamento (BENJAMIN, 2006b, p. 164; GS I, p. 

669). Trata-se de uma operação restaurativa que parte das descontinuidades em relação ao 

anterior e o ultrapassa, de certa forma, como discute Muricy: “Recortadas da continuidade 

temporal, essas rupturas significativas constituirão uma outra forma de memória” (MURICY, 

2007, p. 58). Assim o anterior, cujo medium é a profusão na concatenação e invenção de 

lembranças, se torna material para a restauração destrutiva encenada na poesia de Charles 

Baudelaire. 

As lembranças produzidas – e operadas na doutrina das correspondências – são 

lembranças transindividuais, como mencionado acima. Benjamin anota entre os trechos finais 

de Parque Central
291

: “O teor heroico da inspiração baudelairiana manifesta-se no fato de 

nele a memória recuar completamente em favor da lembrança (Der heroische Tenor der 

Baudelaireschen Inspiration stellt sich darin dar, dass bei ihm die Erinnerung zu gunsten des 

Andenkens ganz zurücktritt). Nele há estranhamente poucas ‘recordações da infância” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 187). Não são apenas as memórias particulares que compõem o 

substrato das “correspondências” e a matéria da intenção alegórica, mas principalmente, as 

lembranças mobilizadas, para além dos limites da “existência humana” – em Sobre Alguns 
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 Como será mencionado na parte seguinte, o conjunto de texto chamado de Parque Central é considerado 

como pertencente ao ciclo da elaboração e reformulação do “Baudelaire”. 
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Temas [...] (BENJAMIN, 2006, p. 136). Baudelaire se apropria em sua poética de mil anos de 

recordações.  

Trata-se das forças que “agem de longe, do fundo dos tempos”
292

 (OE I, p. 224), dos 

rumores que compõem a contraparte do engenho destrutivo da obra de Baudelaire, que se 

associam às suas experiências pessoais – de perda e profunda dor – ao limiar da 

resignação/afirmação perante a modernidade, no limite das formas particulares da redenção. 

Benjamin escreve em Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire:  

Não há ninguém que, como ele, de forma cuidadosa, seletiva, e ao mesmo tempo 

natural, persiga no cheiro de uma mulher, no odor de seus cabelos e de seus seios, as 

correspondências entrecruzadas que depois lhe evocam o ‘azul do imenso céu 

abobadado’ ou ‘um porto cheio de chamas e de mastros’. Estas palavras são uma 

epígrafe que poderia servir a obra de Proust. Esta tem afinidades com a de 

Baudelaire, que transformou os dias da rememoração num calendário anual do 

espírito (BENJAMIN, 2006b, p. 137). 

 

Tal trecho parece ter servido de modelo para a segunda
293

 “tese” Sobre o conceito de 

história (OE I, p. 223; cf. capítulo 06), em um entrecruzamento da força poética de restituição 

operada pela rememoração, recuperação do que poderia ter sido como realce das forças de 

inacabamento do que foi – apesar de acabado –, e da força da história de transformar o 

passado “em coisa sua”, ao arrancar da abertura, da homogeneidade vazia, o que foi (OE I, p. 

223). As lembranças imaginadas, contraparte do engenho poético de Baudelaire, promovem 

uma relação descontínua com os universos de memória dos quais o poeta se apropria: 

“Apavorado, o melancólico vê a Terra regressar ao mero estado natural. Nenhum sopro da 

pré-história o envolve. Nenhuma aura”, Benjamin escreve em Sobre Alguns Motivos [...] 

(BENJAMIN, 2006b, p. 141). A natureza que se abre no mundo em processo de enrijecimento 

é uma natureza na qual suas conexões orgânicas se desfazem, tornando-a disponível à 

imaginação poética.  

O regresso promovido pela lembrança não encontra assim qualquer integridade, 

qualquer distância, por assim dizer; a natureza para a qual a imaginação poética recua porta o 

histórico, a temporalidade devastadora, tal como a Naturgeschichte mapeada por Benjamin no 

Trauerspielbuch. Ao impulso mnemônico-restaurativo também pertence a força da 

descontinuidade, não se tratando assim de qualquer conexão orgânica, empática, com outro 

passado, mas do reconhecimento do abismo entre pertencimento e apropriação; o lembrar 

neste modelo se apropria, torna coisa sua um passado que não foi seu, que não foi, tal como a 
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 Trecho das “teses” Sobre o conceito de História, tema do sexto capítulo deste trabalho. 
293

 “Em outras palavras, a imagem da felicidade está indissoluvelmente vinculada à da salvação. [...] Pois não 

somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes [...]” (OE I, p. 223). Sobre esta noção fundamental, cf. 

o último capítulo deste trabalho. 
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mercadoria esconde o trabalho a ela dispensado, bem como a utilidade no “valor”, ou como o 

colecionador inscreve o objeto em uma ordem para além do valor e do uso – “O souvenir é o 

esquema da transformação da mercadoria em objeto do colecionador” (BENJAMIN, 2006b, 

p. 186), Benjamin arranja em Parque Central.  

Pela primeira vez, na ordem que a obra tardia de Benjamin é interpretada neste 

trabalho, Benjamin não apenas associa o “engenho alegórico” à estrutura 

descontextualizadora da mercadoria – e em outro nível, do objeto do colecionador – a partir 

da poética de Baudelaire, mas também, reconhece na tensão inerente à doutrina das 

correspondências e, consequentemente, na específica operação da poética baudelairiana, a 

força histórica, dialética, da temporalidade ali destacada. A partir do aspecto “conservador” 

da poesia de Baudelaire – que já em Notas e Materiais é associado ao aspecto político-

conservador das “teorias” do poeta francês –, na doutrina das correspondências, Benjamin 

extrai a mesma força destrutiva da intenção alegórica.  

Do mesmo modo, as lembranças particulares de Baudelaire, orientadas pela doutrina 

das correspondências, se relacionam com outras lembranças – “As ‘correspondências são as 

ressonâncias infinitamente diversas de cada lembrança em relação às outras” (BENJAMIN, 

2006b, p. 187); a alteridade do passado se torna coisa sua, em todo o passado se revela um 

passado específico. Sob as correspondências, lidas como sobrepostas à intenção alegórica, o 

passado particular se torna meio de uma relação específica com o passado em geral, uma 

relação de descontinuidade e apropriação e não de mera identidade. É conhecido o verso do 

segundo poema da sequência Spleen das Flores do Mal: “J’ai plus de souvenirs que si j’avais 

mille ans”
294

.  

Assim como Benjamin aponta em Origem do drama barroco alemão, para o alegórico, 

“a significação reina, como um negro sultão no harém das coisas” (BENJAMIN, 1984, p. 

226), Baudelaire transfigura na memória, “como um rei sombrio de um país chuvoso” 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 285), as imagens do seu passado, do passado da cidade, do passado 

da humanidade, de todo o passado. Neste sentido dois poemas de As Flores do Mal se tornam 

profundamente significativos. 

Em O Cisne, a antiguidade fecunda a memória do poeta a partir da qual jorra imagens 

de lembranças da Paris que se se revela sob o processo de transformação: 

Andrômaca, só penso em ti! O fio d’água 

Soturno pobre espelho onde esplendeu outrora 

De tua solidão de viúva a imensa mágoa, 

Este mendaz Simeonte em que teu pranto aflora, 
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 “Eu tenho mais recordações do que há em mil anos” (BAUDELAIRE, 2012, p. 282-283). 



234 

 

Quando eu cruzava a passo o novo Carrossel. 

Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um correção infiel)
295

.     

 

A profusão de imagens evidencia, no contraste entre a nova e a velha Paris, a 

transitoriedade que desagrega e reúne, tudo devém alegoria
296

, pois a lembrança é fecundada 

pela mesma força que devasta (que significativamente se reflete do “fio d’água” de outrora) e 

que se alojam na “natureza”, na qual o poeta busca exílio, lhe fornecendo a matéria e 

revelando que, naquilo que escapou à continuidade, reside a força das imagens do passado 

comum: 

Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile 

Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!  

Je pense aux matelots oubliés dans une île,  

Aux captifs, aux vaincus! [...] à bien d'autres encor!
297

 

 

A lembrança dos esquecidos, dos escravizados e dos vencidos – e “dos tantos outros” 

– ressoa da floresta/natureza na qual o poeta busca exílio como o princípio poético da 

evocação das imagens.  A força produtora e transfiguradora de imagens da poética 

baudelairiana, tal como a força da transitoriedade destacada nas imagens da cidade, que ecoa 

na natureza como exílio, aparece também significativamente na voz do “Agora”, no poema O 

Relógio: o tempo transforma o agora em outrora, exaure a vida pela força da lembrança
298

. O 

“Agora” que se reconhece como o “Outrora” é diferente do “agora” pleno do instante 

simbólico (cf. primeira parte), pois é a face de transitoriedade que se ressalta, 

permanentemente, sob aquilo que permanece: os esquecidos, os cativos e os vencidos que 

clamam do fundo dos tempos a sua própria força.  

Assim, a poética de Baudelaire evoca as mesmas experiências de recolha dos 

momentos vividos nas quais se embrenha a “recherche proustiana” – da “força restaurativa 

(restaurative Wille)” (GS I, p. 640) –, mas não se limita apenas à recuperação/redenção 

daqueles momentos particulares; Benjamin escreve significativamente na sequência daquele 

trecho de Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire: “Mas as Flores do Mal não seriam o 
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 Original: “Andromaque, je pense à vous! Ce petit fleuve, / Pauvre et triste miroir où jadis resplendit / 

L'immense majesté de vos douleurs de veuve, / Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, / A fécondé 

soudain ma mémoire fertile, / Comme je traversais le nouveau Carrousel. / Le vieux Paris n'est plus (la forme 

d'une ville / Change plus vite, hélas! que le coeur d'un mortel)” (BAUDELAIRE, 2012, p. 312-313). 
296

  “...tout pour moi devient allégorie” (BAUDELAIRE, 2012, p. 314). 
297

 “Assim, a alma exilada à sombra de uma faia / Uma lembrança antiga me ressoa infinda! / Penso em marujos 

esquecidos numa praia, /  Nos párias, nos galés, nos vencidos [...] e em outros mais ainda!” (BAUDELAIRE, 

2012, p. 316-317).  
298

 “[...] E logo, sem demora, / Com voz de inseto, o Agora diz: Eu sou o Outrora, / E te suguei a vida com meu 

bulbo imundo! / Remember! Souviens-toi! Esto memor! (Eu falo / Qualquer idioma em minha goela de metal./ 

[...])” (BAUDELAIRE, 2012, p. 301). 
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que são se no livro soprasse apenas os ventos deste lado assim conseguido (wären nicht, was 

sie sind, waltete in ihnen nur dies Gelingen)” (BENJAMIN, 2006b, p. 137; GS I, p. 641).  Ao 

contrário de se orientar apenas em direção a tal modelo de restauração, a poesia de Baudelaire 

possui seu reverso; assim como na tensão poética entre “sensitividade extremamente 

potenciada” e “contemplação altamente concentrada” na relação entre correspondências e 

alegoria (BENJAMIN, 2006, p. 169-170), o poeta recebera “para sua jornada uma velha 

moeda preciosa oriunda do tesouro acumulado da sociedade europeia. Essa moeda tinha no 

anverso um esqueleto e no reverso a Melancolia mergulhada em sua cisma” (BENJAMIN, 

2006b, p. 180). A tensão entre alegoria e correspondências em Baudelaire não se resolve 

(BENJAMIN, 2006b, p. 170), pois tais estratégicas poéticas se sobrepõem, operam em 

conjunto sobre o mesmo substrato: “A figura-chave da alegoria moderna é o souvenir 

(Andenken)” (BENJAMIN, 2006b, p. 186), Benjamin escreveu no ensaio sobre Baudelaire. 

Múltiplos ventos sopram nas velas da poética baudelairiana; a tempestade da experiência 

(temporal moderna) não deixou que sua poética se dedicasse apenas a recolha dos momentos 

particularmente vividos
299

, mas também ao reconhecimento daqueles que escaparam, dos 

outros, dos silenciados. A moeda alegórica que Baudelaire recebera opera a destruição ao 

mesmo tempo em que a construção.  

“Nuvens de trovoada” não se abateram sobre o autor de Sobre Alguns Temas na Obra 

de Baudelaire; não como esperado
300

, pelo menos naquele momento; talvez, pois a lei de sua 

forma o faça pairar como “astro sem atmosfera” (BENJAMIN, 2006b, p. 148) naqueles que 

seriam seus derradeiros instantes. Construir uma obra capaz de representar o mais típico traço 

da modernidade, de seu tempo infernal, “fixou o preço” à poética baudelairiana (BENJAMIN, 

2006b, p. 148) tanto quanto ao exercício de Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire. 

Benjamin caracteriza tal exercício aos se referir àquele traço – notadamente como “antítese” 

da imagem da estrela cadente
301

 - como o “tempo infernal em que decorre a existência 

daqueles que nunca consumam aquilo a que deitaram mãos”
302

 (BENJAMIN, 2006b, p. 132). 
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 Se fosse apenas pelas correspondances, pelo sopro que a instila, Baudelaire pararia e recolheria os instantes 

vividos; mas a tempestade de seu tempo o impede, o impele ao engenho alegórico produtor de ruínas [...] que 

crescem até o céu [...]. 
300

 No trecho da carta de Benjamin a Margarete Streffin: “O [novo] capítulo sobre Baudelaire está terminado, e 

agora fico à espera das nuvens de trovoada que este texto fará abaterem-se sobre minha cabeça” (BENJAMIN, 

2006b, p. 409). Como é testemunhado pelas correspondências do período, a segunda versão do ensaio não foi 

apenas aceita como surpreendeu muito positivamente a diretoria do Instituto.  
301

 Que encerra o ensaio As Afinidades Eletivas como fugidio sinal de esperança. 
302

 Por outro lado, a dificuldade de se encerrar projetos talvez tenha, mesmo enquanto sinal de “esperanças”, 

outro aspecto. Benjamin escreve em Rua de Mão Única: “Para os grandes, as obras acabadas têm peso mais leve 

que aqueles fragmentos nos quais o trabalho se estira através de sua vida. Pois somente o mais fraco, o mais 

disperso encontra sua incomparável alegria no concluir e se sente com isso devolvido à sua vida. Para o gênio, 
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A interrupção, a não consumação do trabalho ao qual o ensaio se dedica talvez seja marca não 

apenas de um destino anterior, mas, principalmente, da continuidade que nele se origina; da 

continuidade da interrupção e do inacabamento lidos como abertura. 

 

4.3 A questão da técnica em “Passagens” 

 

Esta breve seção figura como um desvio no contexto das discussões empreendidas 

neste capítulo. Trata-se de se preparar para as questões presentes no capítulo seguinte a partir 

de uma reflexão em torno do problema da técnica no contexto da obra tardia de Benjamin. 

Um desvio na medida em que se desloca o tema das discussões aqui desdobradas que visam 

circunscrever os momentos de Passagens a partir das figuras de seus reveses, de sua 

constituição e descontinuidades. 

Portanto, tal seção deve apresentar algumas bases para a concepção de técnica que se 

demonstra nas tendências de Passagens. Não claramente explicitada, mas inerente, indicada 

na reunião de temas no ciclo da obra tardia benjaminiana, a noção de “técnica” aqui 

apresentada visa privilegiar tanto algumas de suas teorizações quanto outros de seus 

desdobramentos, transformações e aplicações, na medida de experimentos, “tecnologias”, 

desdobradas naquele ciclo. Trata-se, por fim, de mapear no conjunto de Notas e Materiais – e 

em alguns textos que a ele faz referência – específicos aspectos da noção benjaminiana de 

técnica e tecnologia com o intuito de identificar tais temas como estruturadores dos 

desdobramentos e da particular “continuação” da obra tardia de Walter Benjamin. 

Em dois pontos a abordagem da questão da técnica na obra tardia de Benjamin se 

desviará dos desdobramentos que marcam sua recepção. Em primeiro lugar, faz-se necessário 

identificar o raio de alcance da questão proposta. Nesta seção, as discussões acerca do tema da 

técnica não tomarão a via mais comum na recepção do pensamento de Benjamin
303

. Em 

                                                                                                                                                         
toda e qualquer cesura, os pesados golpes do destino como o suave sono, cai na industriosidade de sua própria 

oficina de trabalho (Fleiß seiner Werkstatt selber). E o círculo de sortilégio dela, ele traça no fragmento. ‘Gênio 

é industriosidade’” (OE II, p. 14; GS IV, p.88). A “produtividade” reúne as interrupções e o destino daqueles que 

se dispõe ao peso do inacabamento. 
303

 Que adequadamente discutem verticalmente, por assim dizer, o texto mais importante daquela temática: o 

ensaio sobre a obra de arte (OE I). Acerca deste, Detlev Schöttker pontua: “Walter Benjamin [...] foi um dos 

primeiros autores a tratar da mudança nas formas de arte e na experiência em virtude da influência das mídias. 

Grande parte de suas reflexões e visões a respeito disso foram reunidas em A Obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, publicado em 1935. Embora pequeno, com quarenta páginas impressas, esse estudo 

abrangente da história e da estética passou a ter o status de uma das obras mais importantes do século XX e 

obteve repercussão duradoura” (SCHÖTTKER, 2012, p. 41).  A decisão de não esmiuçar A Obra de arte [...] 

aqui, concerne à interpretação de que tal texto, por conta de sua importância e de seu caráter programático – bem 
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segundo lugar, trata-se de se reconhecer a especificidade da “questão da técnica”
304

; assim, no 

que concerne ao próprio uso do termo. Esther Leslie define: 

‘Technik’ intimates a sense of both technology and technique. Benjamin seems to 

squeeze full meaning from this compact word. In signifying simultaneously 

technology and technique, ‘Technik’ alludes to the material hardware, the means of 

production and the technical relations of production. To accent technical relations 

of production is to acknowledge that there exist social and political relationships 

between producers and means of production. Technique also refers to the 

accumulated skill and knowledge, the scientific data necessary for the manipulation 

of machinery. The point to be made here is simply that Benjamin uses the term 

‘Technik’ rather than the word ‘Technologie’, and this might be because ‘Technik’ 

covers social and political relations, as well as the empirical fact of machinery. 

‘Technik’ includes reference to social relations and, as such, is a category of 

experience (LESLIE, 2000, p. xii). 

 

Seguindo a precisa explicação de Leslie, aqui – bem como na parte seguinte desta tese 

– será utilizado o conceito de “técnica” no sentido genérico apresentado por Benjamin, assim 

como a noção de “tecnologia” tentará circunscrever mais os problemas e as considerações 

específicas sobre a noção benjaminiana de Technik. Mesmo tratando-se de 

circunstancialmente “estreita” ou “ampla” demais, a conceptualização benjaminiana em torno 

do tema não pareceu clara, não apenas pelas ambiguidades do “problema da técnica” 

(LESLIE, 2000, p. xii), mas justamente pela pluralidade de desdobramentos que podem ser 

indicados a partir de tal problemática
305

. 

Assim e de maneira geral, no que se refere ao “problema da técnica” no contexto da 

obra benjaminiana, o filósofo Arno Nielsen ressalta tanto o caráter avançado e até visionário 

das reflexões benjaminianas acerca da técnica (NIELSEN, 1993 p. 135), bem como a relação 

                                                                                                                                                         
como por conta de seu tema explícito – privilegia o tema da “obra de arte” condicionada pela técnica, enquanto 

tal ponto não é o único  - nem mesmo o mais importante - da questão da técnica no ciclo de Passagens. 
304

 Uma importante interlocução é da relação das discussões do problema da técnica em Benjamin e Martin 

Heidegger. Mas tal como se estabelece nas perspectivas desta tese, tal debate exigiria um outro trabalho. Talvez 

por esta seção se tratar de um desvio, talvez seja possível articular uma breve consideração. Trata-se da relação 

entre os ensaios de Heidegger e Benjamin sobre a arte. Em uma discussão que contribuirá aqui, Howard Caygill 

comenta: Para Heidegger, em A Origem da Obra de Arte (1935) a “tecnologia é um ‘mundo’ e por isso tem 

algumas propriedades da tradição – ‘mesmo essa ruína do deus que permanece ausente é uma maneira em que o 

mundo mundifica’ – e se poderia esperar que ela possuísse potencial para a decisão resoluta. Ao que parece, 

porém, o potencial para a resolução é menos acentuado no mundo da tecnologia que no mundo da tradição. A 

tentativa de domínio tecnológico da terra fracassa porque a necessidade da luta com a terra é esquecida. O 

mundo da tecnologia busca transparência e controle totais, mas não é capaz de produzir obras que ‘travem a 

batalha entre o mundo e a terra’. ‘Para poder se assentar num fundamento resoluto, como o âmbito e o caminho 

de todo destino essencial, o mundo não pode pairar longe dos olhos da terra’, diz Heidegger. Para Benjamin, é 

precisamente essa propriedade que tem a tecnologia de demolir todos os fundamentos tradicionais que cria a 

possibilidade de não mais ser de travar batalhas entre o mundo e a terra” (CAYGILL, 1997, p. 41-42). 
305

 Esther Leslie encaminha: Accessing Benjamin’s thinking on ‘Technik’, a task made easy, if endless, by 

Benjamin’s persistent spotlighting of the technical, in one context or another – his frequent analyses of 

experience as dependent on the interplay between technology and procedures of its implementation, his intricate 

detailing of the dialectical relationship between technology and technique, between forces and relations of 

production – leads right into the dialectical and materialist tenor of Benjamin’s output (LESLIE, 2000, p. xiii). 
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entre o “Trabalho das passagens” e o problema da técnica, no contexto da obra tardia de 

Benjamin (NIELSEN, 1993 p. 136).  Nielsen ainda destaca a importância não apenas do 

interesse expresso na obra tardia de Benjamin pelas questões acerca da técnica e da 

tecnologia, mas também reconhece a relação entre “techniques and the technologically 

conditioned form of experience that breaks through in the  late  Benjamin” (NIELSEN, 1993, 

p. 138). Isto é, para o filósofo dinamarquês, aquela questão, na medida em que se estabelece 

como tema, também se refere às transformações inerentes à própria obra benjaminiana, pelo 

menos a partir de 1925; reflexão esta que possibilitou a afirmação do filósofo de que “at the 

centre of all the concerns of the late Benjamin are techniques” (NIELSEN, 1993, p. 138).  

Naturalmente não se trata de se atribuir qualquer univocidade ou mera integralidade ao 

“Benjamin tardio”, ao contrário, como se verá
306

, justamente a multiplicidade e a 

descontinuidade temática, enquanto substrato aos experimentos historiográficos promovidos 

(cf. terceira parte), se relacionam significativamente à noção de técnica que os articula e que, 

de certa forma, media o trabalho inerente àquelas reflexões tardias. Em outras palavras: a 

descontinuidade e multiplicidade temática, a riqueza e a importância dos experimentos 

metodológicos, condizem com a possibilidade de se atribuir ao problema da tecnologia um 

específico caráter central – posto que reflete também acerca desta própria centralidade – na 

obra tardia de Walter Benjamin. 

As formulações da questão da tecnologia se configuram na obra tardia benjaminiana a 

partir tanto de Passagens – a matriz das reflexões, abordada abaixo – quanto de outros textos 

imediatamente vinculados a essa; tais como O Surrealismo [...] (de 1928/9), Teorias do 

Fascismo Alemão (de 1930), Experiência e Pobreza (1933), Eduard Fuchs [...] (BENJAMIN, 

2012b) e especialmente A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de 1935, como 

mencionado. Estes textos – exceto o primeiro, já mencionado em seção anterior – serão 

apresentados brevemente abaixo. 

O programático texto Teorias do Fascismo Alemão. Sobre a Coletânea ‘Guerras e 

Guerreiros’ editada por Ernst Jünger (OE I, p. 61-72; BENJAMIN, 2012, p. 09-122) foi 

publicado em 1930 e aborda as associações entre a “aceleração dos instrumentos técnicos” e a 

guerra, na medida em que esta, para Benjamin, “prova com suas devastações que a realidade 

social não está madura para transformar a técnica em seu órgão e que a técnica não é 

suficientemente forte para dominar as forças elementares da sociedade” (OE I, p. 61). 

Portanto, Benjamin reconhece uma “distância abissal” entre o desenvolvimento técnico e sua 
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 No cenário de elaboração desta tese a descoberta tardia deste texto figurou como legitimação das discussões 

aqui empreendidas. 
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adequada recepção pela sociedade. Este desencontro promoveu para Benjamin tanto a 

incompreensão, por parte das sociedades dos séc. XIX e XX, da função social da técnica 

quanto se desdobra em mitificações dos usos da tecnologia, notadamente na guerra – tanto 

pelos “pacifistas” que veriam na guerra seguinte a “última”, quanto os fascistas, que 

compreendiam essa como a “eterna” – em seu “culto” (OE I, p. 65) na abolição de qualquer 

que seja seu “elemento racional” (OE I, p. 66). 

Deste modo, no cenário de importantes críticas ao autoritarismo político de sua época, 

o texto Teorias do Fascismo alemão representa uma crítica típica ao autoritarismo, que o 

reconhece como desdobramento violento dos próprios potenciais desenvolvidos pelas 

sociedades modernas. Em uma passagem muito significativa deste programático texto, 

Benjamin vincula à libertação dos potenciais da técnica à crítica das concepções arcaizantes 

da tecnologia, se utilizando como metáfora a noção de “guerra” em questão; no último trecho 

de Teorias do Fascismo [...], Benjamin escreve: 

 

A Alemanha não pode aspirar a nenhum futuro, antes de destruir os traços de 

medusa das figuras que aqui lhe barram o caminho. Destruí-os, ou melhor, talvez 

apenas torná-los menos rígidos. Isso não significa dar bons conselhos ou dar amor, o 

que aqui estaria fora de lugar; também não significa preparar o caminho para a 

argumentação, a ávida persuasão. Significa dirigir todas as luzes da razão e da 

palavra sobre a tal ‘vivência primordial’, de cuja surda escuridão surge a mística da 

morte do mundo, rastejando com suas mil patas conceituais repugnantes. A guerra 

revelada nessa luz não é nem a ‘eterna’, invocada por esses novos alemães, nem a 

"última", com que se entusiasmam os pacifistas. Na verdade, é apenas isto: a única 

oportunidade, a mais terrível e derradeira, de corrigir a incapacidade dos povos de 

organizarem suas relações mútuas segundo o modelo de suas relações com a 

natureza, através da técnica. Se a correção fracassar, milhões de corpos humanos 

serão estraçalhados pelo gás e pelo aço - isso é inevitável - mas mesmo os habitués 

dos terríficos poderes ctônicos, que levam a filosofia de Klages na mochila, não 

descobrirão nem a décima parte daquilo que a natureza promete aos seus filhos 

menos curiosos e mais sóbrios: que a técnica não é um fetiche para a destruição, mas 

uma chave para a felicidade. Eles darão uma prova dessa sobriedade quando se 

recusarem a ver na próxima guerra uma intervenção mágica e quando descobrirem 

nela a imagem do cotidiano; essa descoberta os levará a transformá-la em guerra 

civil: mágica marxista, a única à altura desse tenebroso feitiço das runas 

(BENJAMIN, 2012, p. 122). 

 

Caracteristicamente um texto programático, “Teorias do Fascismo” [...] lança como 

desafio revelar pela “luz” da razão a autêntica relação entre natureza e técnica, enquanto 

“modelo” de novas relações entre seres humanos e natureza. O “fetichismo” da técnica 

enquanto “destruição” e não como libertação impede, para Benjamin, a apresentação da 

autêntica imagem da transformação, aqui ainda programaticamente vinculada à “guerra civil”. 

Ao final do quinto capítulo deste trabalho se poderá acompanhar um particular 

desdobramento desta noção. 
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Em Experiência e Pobreza (OE I, p. 114-119; BENJAMIN, 2012, p. 83-90) Benjamin 

apresenta a “miséria”
307

 surgida a partir do “monstruoso desenvolvimento da técnica” que 

“sobrepujou o homem”, (NIELSEN, 1993, p. 142) e se manifestou mais radicalmente nas 

experiências da Guerra (OE I, p. 115).  Normalmente discutido no contexto do tema da teoria 

da “narração” e da “teoria da experiência”, tal texto benjaminiano ensaia importantes 

considerações acerca tanto do papel do específico desenvolvimento tecnológico e, mais 

significativamente, da experiência da guerra enquanto responsáveis pela desagregação das 

“experiências tradicionais”; para Benjamin “uma nova forma de miséria surgiu com esse 

monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo ao homem” (OE I, p. 115).  

Mas ao contrário de se opor àquela “pobreza”, Walter Benjamin significativamente se 

mostra pouco disposto a uma mera recuperação daquela tradição, afirmando a necessidade de 

se avançar criticamente a partir da própria pobreza, em um significativo conceito de barbárie 

positiva (STEINER, 2010, p. 126-127); como aparece em Experiência e Pobreza: 

 

“Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito novo e 

positivo de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? 

Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, sem olhar nem para a direita 

nem para a esquerda” (OE I, p. 115-116). 

 

Deste modo a “pobreza” que Benjamin mapeia em neste ensaio aparece como 

condição que não pode ser recusada – ao preço não de uma “renovação autêntica”, mas de 

uma “galvanização” (OE I, p. 115) – mas afirmada como possibilidade de se “sobreviver à 

cultura” (OE I, p. 119). 

Outro importante texto de Walter Benjamin acerca da questão da técnica – este por sua 

vez, sem dúvida, o mais comentado neste contexto – é aquele ensaio sobre a obra de arte (OE 

I, p. 165-196; BENJAMIN, 2012, p. 207-242; BENJAMIN, 2012b) (cf. nota acima). O ensaio 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica foi elaborado, em sua primeira versão, 

em meados de 1935, tendo ganhado também pelo menos mais duas versões e uma tradução 

modificada
308

 (BENJAMIN, 2012, p. 461). 
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 Trata-se da “miséria” em termo da inalienável perda das “experiências tradicionais (Erfahrung)” sob a 

modernidade e que se manifestam significativamente na guerra; mas, para constar, de acordo com os editores do 

texto, após a redação do texto, Benjamin mesmo “numa situação muito precária” não consegue receber os 

honorários pelo texto, publicado no jornal de Praga Die Welt im Wort (BENJAMIN, 2012, p. 216). 
308

 A história das três versões de A Obra de arte [...] apesar de ser um texto “acabado”, não é simples. Além da 

tradução para o francês (SCHÖTTKER, 2012, p. 41), constam mais três versões, das quais uma delas – a 

primeira foi escrita em 1935 (traduzida em OE I, p. 165-195) e a terceira em 1936/39, esta última, base para a 

primeira publicação de 1955 (SHCÖTTKER, 2012, p. 41) –, a segunda, permaneceu inédita até 1989 (publicada 

no GS VII) (MACHADO, 2012, p. 03). 
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No cenário das importantes considerações benjaminianas neste texto, bem como de 

sua tensa recepção por parte de Adorno
309

 – assim como a grande discussão em termos de 

recepção, com o avanço às “camadas de significado” (SCHÖTTKER, 2012, p. 90) do texto, 

para além de suas questões mais evidentes
310

 – pode-se reter, a título de contribuir com a 

leitura do tema aqui empreendida, a relação, na verdade, a particular oposição dialética que 

Benjamin estabelece, na segunda versão do ensaio, das relações entre as noções de “primeira 

técnica” e de “segunda técnica”.  

A menção àquela relação que deve ser retida aqui aparece primeiramente no contexto 

das teorizações benjaminianas da relação entre “valor de culto e valor de exposição” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 37) no contexto de sua “história” das transformações da “função da 

arte” 
311

 (BENJAMIN, 2012b, p. 39) e das formas da experiência estética. Neste momento 

Benjamin apresenta a noção de que no “tempo primevo (Urzeit)” a arte estaria “a serviço da 

magia” e, portanto, a técnica a ela relacionada “primeiramente só existia misturada ao ritual” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 41; GS VII, p. 359). Benjamin então estabelece a tal peculiar relação: 

 

Essa técnica, comparada a da máquina, é naturalmente atrasada (natürlich 

rückständig). Não é isso, no entanto, o importante para uma consideração dialética 

(dialektische Betrachtung). A esta importa a diferença tendencial entre aquela 

técnica e a nossa, diferença que consiste no fato da primeira técnica utiliza ao 

máximo o homem e a segunda utiliza o mínimo possível. O grande ato da primeira 

técnica é, em certa medida, o sacrifício humano [...]. A origem da segunda técnica 

(Der Ursprung der zweiten Technik) deve ser buscada lá onde o homem, pela 

primeira vez e com astúcia inconsciente (unbewußter List), começou a tomar 

distância da natureza. [...]. A ‘dominação da natureza’ designa o objetivo da segunda 

técnica de modo altamente contestável; ela o designa assim do ponto de vista da 

primeira técnica. Esta tem realmente em mira a dominação da natureza; a segunda, 

muito mais um jogo conjunto (Zusammenspiel) entre natureza e humanidade 

(BENJAMIN, 2012b, p. 41-45; GS VII, p. 359). 
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 Testemunhada especialmente pelas correspondências entre T. Adorno, M. Horkheimer e W. Benjamin no 

período. Sabe-se que Adorno apresenta suas considerações sobre A obra de arte [...] a partir de sua versão 

francesa (BENJAMIN, 2012, p. 474), versão essa que por sua vez foi editada e publicada a contragosto de 

Benjamin (SHÖTTKER, 2012, p. 41). Para um debate pormenorizado acerca das disputas em torno da versão 

francesa do ensaio cf. as notas editoriais (BENJAMIN, 2012, p. 465-474) e Detlev Schöttker (2012, p. 56-60). 

Para um testemunho do “contributo de Adorno para a discussão das ideias”, cf. também os materiais dos editores 

(BENJAMIN, 2012, p. 474-479). 
310

 Detlev Schöttker então traça pelo menos três vertentes da recepção mais recente do ensaio. A primeira, em 

torno do tema da “politização da estética” (p. 90), a segunda relacionada à “história das mídias e da recepção” (p. 

93) e por fim as questões relacionadas à “reprodutibilidade e as possibilidades da geração digital” 

(SCHÖTTKER, 2012, p. 95). 
311

 De acordo do Detlev Schöttker “Benjamin distingue ‘valor de culto’ de ‘valor de exposição’ para poder 

caracterizar as mudanças na arte em diferentes épocas e sua recepção graças aos efeitos técnicos. Não existe tal 

‘polarização’ na ‘estética do idealismo’, pois aí está presente um único conceito de beleza. [...] Embora a 

referência a Hegel e à estética idealista esteja em uma nota de pé de página (nota 10), ela indica que Benjamin 

recorria à estética mais avançada na história da filosofia a fim de buscar novos caminhos” (SCHÖTTKER, 2012, 

p. 71). Schöttker comenta por ocasião de seu texto a terceira versão de 1939 (SCHÖTTKER, 2012, p. 42). 
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Nesta passagem Benjamin atribui claramente um aspecto mítico/arcaico em relação à 

primeira técnica, associada por sua vez à função “ritual” a qual a arte estava submetida no 

“tempo primevo”. O “ato” da primeira técnica seria o “sacrifício humano”, enquanto a 

“origem da segunda” se encontraria na “astúcia” humana
312

; para Leslie a “dominação da 

natureza corresponde ao sacrifício” (LESLIE, 2000, p. 160), isto é, à “exploração da 

natureza” subjaz a exploração humana que a legitima. A técnica “misturada ao ritual”, a 

primeira
313

 manifestação da técnica também e significativamente é “regressiva”
314

 se 

comparada à técnica que se manifesta na máquina, na tecnologia imediata, isto é, se refere à 

pré-história e não à natureza-história, nos termos dessa definição (cf. cap. 02). Por fim, e 

também muito significativamente, o aspecto contemporâneo da “segunda técnica”, embora 

originada a partir de outra relação com a natureza, se estabelece matizada pela estrutura da 

“primeira técnica” como “dominação da natureza”, isto é, o aspecto “regressivo”, mítico e 

sacrificial da “primeira” enreda a “segunda técnica”, manifesta nas relações de dominação. 

Para Willi Bolle trata-se fundamentalmente do embate entre “a técnica enquanto culto, 

ritual, subordinação, menoridade ou a técnica enquanto ruptura do culto, liberação do ritual, 

emancipação da subordinação, maioridade – eis a luta histórica universal” (BOLLE, 2000, p. 

223).  

Trata-se, assim, da relação entre a “primeira técnica” com a segunda da tentativa de se 

constituir um “conceito emancipatório” (BOLLE, 2002, p. 224), mas não apenas de uma 

simples oposição, mesmo reconhecidamente “concepções antagônicas”
315

 (BOLLE, 2000, p. 

224) como é o caso de reconhecer a diferença fundamental das duas técnicas justamente 

naquilo que elas possuem de comum, marcarem uma relação com uma natureza específica
316

. 
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 A referência ao tema da “astúcia” aqui é significativa na medida em que no contexto da ideia do “despertar” é 

à astúcia que é atribuída a capacidade de se libertar do sonho por meios não violentos; como aparece já nos 

“Primeiros esboços”: “[...] O despertar opera com astúcia. Com astúcia e não sem ela, libertamo-nos do domínio 

do sonho. Mas existe também um desprendimento falso, cujo signo é a violência. [...]” (BENJAMIN, 2006, p. 

963). 
313

 Neste caso também se pode compreender como “primeira técnica” como a técnica “arcaica”, associada à 

história primeva. 
314

 No original: "Diese Technik ist an der maschinellen gemessen natürlich rückständig“ (GS VII, p. 359). 
315

 Sobre a lógica da “polarização” do ensaio sobre a obra de arte, Burkhardt Lindner ressalta tanto o caráter 

recorrente desta lógica (LINDNER, 2011, p. 247), bem como, de certa forma, sua operação “constelacional”, de 

não mera “resolução” ou “superação”: “Das Gewicht der Pole zueinander verschiebt sich je nach historischer 

Konstellation, aber die Polbildung selbst bleibt dabei bestehen”. (LINDNER, 2011, p. 248). O aspecto desta 

particular dialética será retomado mais à frente a propósito da exibição de seu funcionamento (cf. cap. 05). 
316

 Em alguns trechos da obra tardia de Benjamin fica explicitado que se trata de um problema da recepção da 

tecnologia ou de uma noção inadequada de “natureza”, como, por exemplo, em “A Caminho do Planetário” 

(mencionado mais abaixo, cf. cap. 05) onde se reconhece, e para este contexto significativamente, que se trata da 

tentativa de se tomar um “fragmento de natureza” pela própria natureza. 
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Deste modo, Esther Leslie associa o termo “segunda técnica” a uma refiguração da noção de 

“segunda natureza” na qual 

Benjamin asserts that a ‘world-historical battle’ with political consequences is 

fought out between ‘first Technik’ (a category that replaces first nature, suggesting 

that nature is always already worked upon and so is non-natural) and ‘second 

Technik’ (LESLIE, 2000, p. 158). 

 

Com a inserção do tema do “jogo” como refiguração da relação entre “natureza e 

humanidade”, o problema da “segunda natureza” é deslocado de sua associação à estruturas 

determinadoras (características da “primeira técnica”) para uma concepção que reconheça
317

 

na “natureza” a possibilidade de realização humana. Trata-se, pois, de refigurar a “natureza” 

enquanto “natureza-história” (cf. seção 1.2) em sua perspectiva histórica. Tal abertura da 

primeira natureza à segunda natureza deste modo também se associa aqui ao “uso” “máximo” 

ou “mínimo do homem”. Aqui ainda há uma referência ao ideal de trabalho que subjaz à 

noção de técnica e que, sob as estruturas da “primeira natureza” resultaria em relações 

arcaicas de dominação e sob a “segunda natureza” produziria uma nova relação entre a 

humanidade e a natureza. 

Já no ensaio sobre Fuchs (BENJAMIN, 2012), que será discutido na parte seguinte 

desta tese, Benjamin caracteriza o tema do caráter destrutivo da técnica – e seus 

desdobramentos críticos em relação à perspectiva tradicional da relação entre natureza e 

técnica. Benjamin escreve lá: 

 

As questões que a humanidade coloca à natureza são codeterminadas pelo estágio de 

sua produção. É esse ponto em que o positivismo fracassa, porque, na evolução da 

técnica, só foi capaz de reconhecer o progresso da técnica, não os retrocessos da 

sociedade (BENJAMIN, 2012, p. 135). 

 

Isto é, para Benjamin, a concepção de que o desenvolvimento técnico na medida em 

que é tomado como manifestação de relações “naturais” – na verdade, “naturalizadas” – 

associa a técnica às manifestações meramente “objetivas”, do progresso científico – e não do 

“retrocesso social”; acerca disto, Benjamin ressalta: “Mas é preciso não esquecer que a 

técnica não é uma pura manifestação das ciências da natureza, é também uma manifestação 

histórica” (BENJAMIN, 2012, p. 135). Mas, cabe destacar que nesse sentido, não se trata de 

uma mera “desnaturalização” das manifestações da técnica – que a lançaria para o abismo do 

mito – mas de reconhecimento (LESLIE, 2000, p. 154). 
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 Ainda para Leslie: “Benjamin is insistent that people need to learn how to use technology or the productions 

of ‘second nature’ to work in harmony with nature” (LESLIE, 2000, p. 158). 
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Nestes contextos a noção de tecnologia presente na obra de Benjamin pode ser 

interpretada tanto em sua perspectiva crítica – na medida em que as transformações 

antropológicas favorecidas pela tecnologia contribuem significativamente com a 

reorganização das relações humanas com a tradição e a natureza (HANSSEN, 2006) – bem 

como enquanto tentativas em torno da compreensão das tendências inerentes ao 

desenvolvimento tecnológico, ressaltando o que nele se destaca como destrutivo, em seus dois 

matizes, restaurativo/conservador ou transformador.  

Tais perspectivas reverberam na recepção do pensamento benjaminiano sobre a 

técnica em leituras em torno de seu suposto “pessimismo” ou “otimismo” em relação ao 

desenvolvimento técnico. Estas tendências são legitimadas pelas díspares interpretações de 

Benjamin acerca do tema, por exemplo, por um lado o caráter entusiástico em torno da nova 

“barbárie” em Experiência e Pobreza ou concernente à “segunda técnica” no contexto de A 

Obra de Arte; ou, por outro lado, o aspecto profundamente pessimista (e antecipador) das 

considerações sobre a tecnologia nos ensaios sobre o surrealismo. 

 Deste modo, destacam-se as “ambiguidades” (HANSSEN, 2006, p. 29) do problema 

da técnica e da tecnologia na obra tardia de Benjamin. Propõe-se aqui uma interpretação a 

partir da qual tais ambiguidades são radicalizadas, com intuído de se tentar destacar na 

estrutura da oposição um, de certo modo, terceiro elemento – entre “tese” e “síntese” (cf. 

parte três) – da apropriação benjaminiana do problema do desenvolvimento tecnológico e da 

relação entre natureza, história e técnica. O cenário para tais discussões será o contexto de 

Passagens. 

Especificamente no que concerne mais imediatamente o ciclo de Passagens, a ideia de 

técnica histórica aparece, por exemplo, a partir da confrontação entre natureza e técnica no 

contexto das teorias da arte na virada dos séculos XIX para o XX. Para o filósofo alemão, nos 

trechos das Passagens sobre a "arte nova”, especificamente a alemã, o Jugendstil, e o 

conceito novidade (BENJAMIN, 1982, 2006), a arte da virada do XIX para o XX, se encontra 

com a técnica na medida da oposição, promovendo um confronto entre técnica artística e 

representação da natureza.  

Benjamin analisa, de tal modo, as transformações artísticas promovidas pelo 

desenvolvimento das técnicas fotográficas em suas origens. O suposto “confronto” entre a 

representação tecnológica e a artística promove, deste modo, uma ideia de superioridade da 

técnica sobre a arte, constituindo a partir disso uma noção de natureza subjugada pela técnica 

– ao mesmo tempo em que erigia conceitos naturalizados (mitificados) de natureza e de 



245 

 

técnica. Da técnica desapareceria também o caráter transformador – produtor de autêntica 

novidade – à medida que os recursos técnicos eram colocados a serviço da constituição de 

uma ideia naturalizada, mítica, não histórica de natureza. 

Consequentemente, a confrontação entre natureza e técnica como “opostos absolutos 

[als absolute Gegensätze]” (BENJAMIN, 1982, p. 439; 2006, p. 393) pelo Jugendstil visava, 

de acordo com a nota das Passagens, construir um mundo “desnaturado” e “exorcizado pelo 

desenvolvimento técnico (Entwicklung gebannten und gleichsam denaturierten Welt)” (GS V, 

p. 439; BENJAMIN, 2006, p. 393) [J 67,6]. Mas na imagem daquele confronto a técnica 

aparece como subjugada pelos “poderes” da natureza. A perspectiva de hostilidade da técnica 

em relação à natureza produz no Jugendstil a imagem da técnica subjugada pela natureza 

(mítica). 

Aquela oposição entre técnica e natureza é realizada de maneira, por assim dizer, 

inautêntica, isto é, não histórica ou mitológica (estabilizadora); o Jugendstil remonta o ritmo 

do desenvolvimento técnico que ultrapassa a assimilação das novas tecnologias pela arte, 

tornando-a inevitavelmente “obsoleta”, produzindo uma noção de rivalidade entre arte e 

técnica. Para Benjamin, no começo do século XX “torna-se plausível a possibilidade de a arte 

não encontrar mais tempo de inserir-se de algum modo no processo técnico” (BENJAMIN, 

2006, p. 207). A resposta mistificadora do Jugendstil se desdobraria dessa forma como 

tentativa de “forçar” a técnica, contra a natureza e em favor da arte: “a tentativa reacionária de 

retirar formas condicionadas pela técnica de seu contexto funcional e transformá-las em 

constantes naturais” aparece como elemento de “estilização” presente no Jugendstil, como 

resposta mistificadora aos avanços técnicos (BENJAMIN, 2006, p. 600). 

 O estabelecimento de técnica e natureza como “opostos absolutos” negaria o caráter 

histórico-natural (cf. acima) das formações técnicas (BENJAMIN, 2006, p. 435), isto é, seu 

caráter histórico – em oposição à concepção de natureza mítica. O “espaço simbólico” da 

natureza não pode ser compreendido como antítese do desenvolvimento técnico, ao preço de 

se radicalizar seu aspecto mítico. Portanto, técnica e natureza são apresentadas nas Passagens 

como desdobramentos históricos, como cenários da ação humana.  

Os problemas da recepção da técnica aparecem ainda, de acordo com Walter 

Benjamin, na assimilação dos elementos técnicos a partir de perspectivas 

conservadoras/tradicionais – ao lado de sua “desastrosa recepção” que desvincula os produtos 

da técnica de seus contextos econômico-mercantis (BENJAMIN, 2012, p. 135). Tal tema 

aparece nas Passagens a partir das considerações sobre as construções em vidro e em ferro. 
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Para Benjamin “em meados do século passado (i.e. séc. XIX) ainda não se sabia como 

construir com vidro e ferro” [F 1, 2] (BENJAMIN, 2006, p. 189). A imagem do “ferro 

prematuro [zu frühes Eisen]” aparece como significado dos usos do ferro nas construções 

como se usava a madeira
318

 [F 2, 7], ou ainda o uso do ferro em construções transitórias
319

 [F 

2, 8].  

Assim para Benjamin as tecnologias de construção em ferro surgiram antes de sua 

adequada assimilação, tornando esta tecnologia ainda presa de certa forma a concepções 

“tradicionais”. Deste enredamento na tradição Benjamin associa uma sobrevalorização do 

caráter “simbólico” do uso do ferro, na medida em que tal uso acaba por se vincular às 

experiências inscritas sob a ordem mítica da repetição. Para o crítico e filósofo, os trilhos das 

estradas de ferro também ilustrariam aquele “poder simbólico” das primeiras construções em 

ferro [F 3, 2] nos debates sobre suas possibilidades e na “desconfiança” em relação ao ferro 

como material de construção. O caráter “híbrido” [F 4, 5] das construções em ferro, entre o 

moderno e o tradicional, revela, para Walter Benjamin, os elementos característicos da 

recepção da técnica pela sociedade do século XIX. 

Aquele esvaziamento dos potenciais modificadores da técnica – no Jugendstil a 

técnica se torna mera repetição dos temas míticos da natureza – se estabelece também a partir 

da sensibilidade comum nas passagens dos séculos XIX para o XX, da noção de eterna 

novidade, isto é, a representação do novo – promovida pelo desenvolvimento tecnológico que 

nada altera – como repetição e não como modificação. A experiência da moda ou da repetição 

do novo revelaria o elemento de “má atualidade [schlechten Heutigkeit]” (BENJAMIN, 2006, 

p. 586; GS V, p. 675) presente na concepção de novidade que não visa qualquer alteração. 

Neste sentido, Benjamin constata no arquivo temático K que “mais de um século antes 

de tornar-se plenamente manifesta, a tremenda intensificação do ritmo da vida anuncia-se no 

ritmo da produção, mas precisamente na forma da máquina” (BENJAMIN, 2006, p. 438) [K 

3, 1]. A questão das “formas” antecipadas é explicitada no mesmo arquivo temático, algumas 

entradas abaixo: “O problema central da nova arte”, isto é, os aspectos regressistas da relação 

estabelecida pelo Jugendstil, da relação entre técnica e natureza [...]  

 

[...] pode ser expressado exatamente dessa maneira: quando e como os universos de 

formas que, sem a nossa interferência, surgiram na mecânica, no cinema, na 

construção de máquinas, na nova física, etc., e que nos subjugaram, revelarão o que 

                                                 
318

 Isto é, o “desconhecimento” sobre os potenciais construtivos com o ferro, contribui para que este novo 

material continue a ser utilizado como o mais antigo material de construção. 
319

 Ou, o ferro como material potencialmente “permanente” é utilizado justamente em construções que não 

permanecem, em seus primeiros momentos. 
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neles pertence à natureza? Quando será atingido  o estado da sociedade em que essas 

formas, ou as que delas surgiram, revelar-se-ão para nós como formas naturais? De 

fato, isto evidencia apenas um momento na essência dialética da técnica [...] 

(BENJAMIN, 2006, p. 440). 

 

Nesta passagem, Benjamin descreve a ambiguidade do desenvolvimento técnico entre 

as formas utópicas – prefiguradas nas “invenções” – e as formas retrógradas, que subjugam à 

humanidade na medida em que são desnaturalizada pela composição de “confronto” (e, 

portanto, de “dominação”) da relação entre técnica e natureza.  A revelação dos aspectos 

“naturais” das formas inerentes aos universos desvelados pelo desenvolvimento técnico 

corresponde ao seu caráter histórico, de “segunda natureza”, repetidamente associado à mera 

“natureza”.  

Concatenadas àquelas considerações sobre a representação naturalizada da técnica e da 

natureza aparecem reflexões acerca do caráter inventivo, experimental do desenvolvimento 

técnico na segunda metade no século XIX. A consideração de que o desenvolvimento 

tecnológico moderno em seus “primórdios” estava permeado por elementos de magia e 

imaginação reconheceria nos procedimentos técnicos contemporâneos determinados 

potenciais destrutivos/criativos imbuídos de fantasia e de desejo – na seção das Passagens 

sobre as construções em ferro e sobre as exposições (cf. Apêndice II). Tais potenciais, latentes 

na técnica, aliados ao confronto entre técnica e natureza, contribuiriam com o obscurecimento 

do caráter histórico da técnica – como manifestação histórica da natureza e da realização 

humana perante esta. Trata-se para Benjamin de uma relação dialética, exposta, por exemplo, 

na seção sobre Charles Fourier nos exposés (cf. seção 4.1), a partir da qual a tecnologia estaria 

vinculada à “pré-história” – isto é, à ideia de uma natureza mitificada – e ao “futuro” – na 

medida em que estaria investida de imagens de desejo/utópicas. 

Portanto, pode-se tentar acompanhar a passagem da história da técnica, o que aqui 

aparece pelo tema da técnica histórica, às questões acerca das relações entre história e 

tecnologia que estão implícitas nas considerações benjaminianas acerca da história da técnica. 

A partir daquelas noções, poderia ser considerada a ideia de técnica na obra tardia do filósofo 

Walter Benjamin como realização da natureza histórica humana, obscurecida pela produção 

tecnológica alienada, separada de seu princípio de realização (e não mero confronto) com a 

natureza. 

A apresentação da questão da tecnologia em Passagens, além de sua conhecida 

perspectiva crítica – em relação aos catastróficos avanços tecnológicos – encaminham 

reflexões pelo menos em três níveis fundamentais: acerca do caráter mediador da tecnologia – 
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entre natureza e humanidade –, como universo privilegiado para a recepção de tendências 

engendradas pelo processo histórico e ainda enquanto experimentos críticos a partir dessas 

tendências. Têm-se, assim, a partir de uma noção de “tecnologia histórica” – como 

contraparte
320

, complemento do aspecto catastrófico, de descontinuidade do desenvolvimento 

técnico e da particularidade/inadequação de sua recepção – uma perspectiva em torno da 

tecnologia como categoria de mediação entre as singularidades e a totalidade – nos termos 

que ficarão mais explícitos na parte seguinte, a mediação como aspecto antitético – bem como 

quão reveladora de tendências – que deveriam ser tomadas como específica orientação no 

contexto dos “experimentos”. Tenta-se deste modo reconhecer o problema da técnica a partir 

de seu caráter ambíguo, mas em direção às considerações que dão origem aquela 

ambiguidade.  

Para Benjamin, os supostos aspectos “negativos” ou “positivos” das relações humanas 

técnicas são resultados das apropriações características do excedente técnico, da tecnologia, 

ou transformada/arrastada ao “elemento morto” (cf. seção 5.4) no contexto do trabalho 

alienado, desdobrado em “repetição” e mera continuação de relações arcaico-tradicionais de 

poder; ou liberta ao experimento, enquanto ação criativa, transformadora. Se à tecnologia for 

restituído seu caráter de excedente – contra a exceção tornada regra – seus desdobramentos 

poderiam recuperar seu aspecto transformador, das práticas na da própria “história da 

técnica”. Isto é, Benjamin tenta não apenas problematizar a típica “recepção” da tecnologia de 

sua época – a recusando ou a defendendo – mas experimenta outra história da técnica na 

medida de outra história técnica, figurada por um limiar
321

. Este limiar pode ser circunscrito 

pela interpretação de duas associações sobremaneira peculiares presentes no ciclo de 

Passagens. Trata-se das questões dos “órgãos técnicos” e das “formas das máquinas”, 

comentadas abaixo. 

Sob a rubrica do tema do aspecto mediador da técnica, uma nota no contexto da 

segunda versão do ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica se mostra 

bastante significativa, especialmente por sua vinculação, por assim dizer, transversal as 

Passagens – por atravessar os níveis de elaboração desse ciclo (a saber, O Surrealismo e A 

obra de arte [...]), entre os textos que gravitam em torno dele, bem como de seus momentos, 

                                                 
320

 Para Nielsen: “Benjamin was forced to conjure redemption as an equally obvious possibility as catastrophe” 

(NIELSEN, 1993, p. 141). 
321

 Benjamin escreve também no ensaio sobre Fuchs: “ As energias que a técnica desenvolve para lá desse limiar 

são destruidoras” (BENJAMIN, 2012, p. 136). O crítico alemão assim tentou com seus experimentos em torno 

de outra história da técnica circunscrever aquele limiar com intuito de deslocar o aspecto conservador (não-

transformador) daquela destruição para uma “destruição” que precede a construção. 
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como no caso os exposés e os planos de um livro sobre Baudelaire. Trata-se da referência à 

reconfiguração das relações humanas a partir da noção de “inervação dos órgãos técnicos do 

coletivo”. 

Em uma nota à Obra de Arte (nota IV da seção VI da “segunda versão
322

”), Benjamin 

indica que a “revolução” deve representar a “adaptação” da “humanidade” “às novas forças 

produtivas que a segunda técnica descerrou (erschlossen hat)” (BENJAMIN, 2012b, p. 45; 

GS VII, p. 360), isto é, revelar a “outra natureza” que se abre mediada pela técnica
323

. As 

discussões presentes no ensaio sobre a obra de arte se conectam, assim, como uma espécie de 

passagem (ou mediação), às considerações acerca das relações entre a ideia de natureza que 

estrutura a obra de Benjamin e a figura da natureza histórica. 

Benjamin, ainda naquela nota IV, caracteriza a “revolução” de maneira altamente 

particular: as “revoluções são inervações do coletivo
324

: mais precisamente, tentativas de 

inervações (Innervationsversuche) do novo coletivo, historicamente o primeiro que possui 

seus órgãos na segunda técnica” (BENJAMIN, 2012b, p. 44; GS VII, p. 360). Assim, o 

processo (até então malogrado, mitificador) de apropriação histórica da natureza 

(representada pela “primeira técnica”) teria como momento “revolucionário” os ensaios 

(“tentativas, Versuche”) para a disseminação (“inervações”) de seus potenciais no corpo 

histórico-coletivo, isto é, na sociedade não alienada de sua produção. 

A ideia de “inervações”, disseminação social dos avanços tecnológicos – ao invés de 

uma apropriação particular, mitificadora de suas “conquistas” –, mencionada daquele trecho 

tem origem em Passagens no contexto do “arquivo temático” em [X 1a, 2]
325

 (BENJAMIN, 

2006, p. 694), bem como no “arquivo” sobre Fourier
326

, em [W 7, 4], no qual Benjamin 

recomenda “comparar a ideia de Fourier sobre a propagação dos falanstério por meio de 

explosões com” suas ideias políticas (BENJAMIN, 2006, p. 674, grifo de Benjamin). Acerca 

                                                 
322

 Isto é, da versão apenas tardiamente “descoberta” (GS VII). 
323

 Como Benjamin anota emblematicamente no ensaio Pequena História da Fotografia: “A natureza que fala à 

câmara é diferente da que fala aos olhos” (BENJAMIN, 2006b, p. 246). 
324

 Muito provavelmente uma das primeiras menções de Benjamin ao tema das “inervações” aparece no ensaio 

sobre o surrealismo de 1929. Nas últimas linhas do texto Benjamin escreve: “Também o coletivo é corpóreo. 

[...]. Somente quando o corpo e o espaço de imagens se interpenetrarem, dentro dela, tão profundamente que 

todas as tensões revolucionárias se transformem em inervações do corpo coletivo, e todas as inervações do corpo 

coletivo se transformarem em tensões revolucionárias; somente então terá a realidade conseguido superar-se 

[...]” (OE I, p. 35; GS II, p. 310) 
325

 Assim de acordo com os editores, como este trecho pertence à chamada “fase média”, ele foi elaborado pelo 

menos a partir de junho de 1935 (BENJAMIN, 2006, p. 72). 
326

 Nesta mesma passagem de Notas e Materiais Benjamin apresenta o “exemplo” utilizado na nota IV (acima 

mencionada) da “criança que, ao tentar pegar a lua, aprende a agarrar as coisas” (BENJAMIN, 2006, p. 674) [W 

7, 4]. Esta passagem também pertence à “fase média” da elaboração de Notas e Materiais e, por isso, de acordo 

com os editores, foi redigida entre junho de 1935 e dezembro de 1939 (BENJAMIN, 2006, p. 72). 



250 

 

daquela caracterização das “tentativas de inervação do novo coletivo”. Benjamin 

complementa: A [...] 

 

[...] segunda técnica é um sistema no qual a dominação das forças sociais 

elementares é o pressuposto para o jogo com as forças naturais. Como uma criança 

que, ao aprender a pegar as coisas, estende a mão tanto para a lua como para uma 

bola, a humanidade tem em vista em suas tentativas de inervação, ao lado dos 

objetivos alcançáveis, aqueles que num primeiro são utópicos. Pois não é só a 

segunda técnica que anuncia suas exigências à sociedade nas revoluções. Justamente 

porque esta segunda técnica almeja, sobretudo, a crescente libertação do homem do 

jugo do trabalho; o indivíduo, por outro lado, vê de uma vez o seu espaço de jogo 

imensamente ampliado. Nesse espaço de jogo ele ainda não sabe se orientar. Porém, 

anuncia suas exigências. Pois, quanto mais o coletivo se apropria de sua segunda 

técnica, tanto mais palpável se torna para os indivíduos a ele pertencentes, o quão 

pouco, até então, sob o feitiço da primeira, lhes coubera o que era deles. É, em 

outras palavras, o homem individual emancipado pela liquidação da primeira técnica 

que reivindica seus direitos. A segunda técnica não havia ainda apenas se 

assegurado de suas conquistas revolucionárias quando as questões vitais do 

indivíduo – de amor e de morte
327

 –, soterradas pela primeira, pressionava de novo 

por soluções. A obra de Fourier é o primeiro documento histórico dessa exigência 

(BENJAMIN, 2012b, p. 44-46). 

 

 

Nesta passagem, Benjamin parece atribuir ao processo de reorganização das relações 

entre “humanidade” e “natureza” promovido (e promotor da) pela “segunda técnica” 

(manifesta na “segunda natureza”, como forma da natureza-histórica) uma autonomia em 

relação aos indivíduos ao se desdobrar a partir da apropriação por parte do “coletivo” da 

“segunda técnica”. Este coletivo, se alocado à perspectiva da “segunda natureza” (cap. 01), 

que tenta inervar/disseminar seus órgãos técnicos é uma manifestação da própria “segunda 

técnica”. Individualmente as apropriações utópicas da natureza se manifestam no “jogo” – em 

Notas e Materiais – relacionado à “distração e ao divertimento” [m 4, 1], isto é, à operação 

individual a partir da nova forma do tempo.  

No “arquivo temático” “O” – essa liberta a humanidade do “julgo do trabalho” na 

medida em que transfigura o trabalho, não apenas o relacionando àquilo que é 

sistematicamente apropriado, estranhado, nas sociedades capitalistas.  A “segunda técnica”, a 

técnica histórica, como experimentos tecnológicos coletivos revelam o aspecto do “histórico” 

                                                 
327

 Uma das referências que articula a esta ideia importantes desdobramentos da obra tardia de Benjamin pode 

ser encontrada no “arquivo temático” sobre o “ócio”: “O correlato da ‘vivência’ não permaneceu igual. No 

século XIX, era a ‘aventura’. Em nossos dias, ele aparece sob a forma do ‘destino’. No destino, esconde-se a 

noção da ‘vivência total’, que é mortal por natureza. a guerra é sua prefiguração insuperável. (‘Pelo fato de eu ter 

nascido alemão, eu morro’ – o trauma do nascimento já contém o choque que é mortal. Esta coincidência define 

o destino)” (BENJAMIN, 2006, p. 840) [m 1a, 5]. Nesta passagem Benjamin associa os conceitos de “vivência 

total”, associados à “arte pela arte” e a “estetização da vida” à noção de “destino” e “vivência”. Assim, a 

experiência moderna (a “vivência”) toma forma de “destino” quando a “segunda natureza/técnica” “soterra” os 

aspectos da vida particular (cf. cap. 05). 
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que a mera “natureza” (a natureza alienada, estranha) encobre em sua “aparência” e/ou no 

“ritual”. 

Explicitamente mobilizadas a partir dos desdobramentos de Notas e Materiais – a nota 

que menciona o tema das inervações provavelmente recebeu seu complemento após a dita 

“fase média” dos arquivos temáticos – a passagem acerca dos potenciais utópicos como 

“fusion of the collective and technology into a new techno-body” (LESLIE, 2000, p. 160) 

reverbera na associação dos “elementos místicos [...] que pertencem a corporeidade” 

(BENJAMIN, 2006, p. 740) [a 1, 2] discutidos na ideia de “iluminação profana” sob o 

contexto do ensaio sobre o surrealismo (OE I, p. p. 35), às perspectivas de se apropriar das 

energias engendradas pelo desenvolvimento tecnológico como meio de escapar a sua 

“ritualização”.  

Acerca daquela função mediadora da técnica, mesmo de método, da ideia de 

tecnologia na obra benjaminiana tardia, o filósofo dinamarquês Arno Nielsen destaca que para 

Benjamin “the technological development has recaptured  things and decentralized  the  

experiencing subject” (NIELSEN, 1993, p. 137). Isto é, a ênfase benjaminiana no 

desenvolvimento técnico e sua atenção às novas formas de experiência constituídas pelo 

avanço tecnológico figuram também como um modelo de percepção da “nova” natureza que 

se abre à técnica, como mencionado.  

 A técnica possuiria assim, além de sua história particular, o modelo de uma 

experiência de conhecimento (de produção da natureza-história) associada à particular lógica 

do conhecimento. O “trabalho” com a técnica seria de certa forma um “fragmento” do 

trabalho técnico que opera a produção humana em uma perspectiva não apenas “subjetiva”. 

Na medida em que a técnica – e sua demonstração no desenvolvimento tecnológico – é 

reconhecida como categoria de mediação, Benjamin parece se afastar de uma concepção da 

tecnologia – e de histórico – descentrada da figura do “subjetivismo”, em favor de uma 

abertura à objetividade do processo histórico. 

A noção de tecnologia histórica, que promove o interesse de Benjamin pelas novas 

tecnologias de sua época, não deve ser compreendida a partir de uma noção de confronto 

entre técnica e natureza, nem mesmo na reificação da técnica produzida pela mera noção de 

uso. Estes seriam, de maneira geral, os problemas da compreensão da técnica – os problemas 

de sua “recepção”, no contexto das Passagens – de duas vanguardas estéticas opostas, mas 

que compartilhariam a má-compreensão do significado histórico da técnica – o futurismo e o 

exacerbado otimismo em relação à tecnologia (mero uso) e as tendências regressistas 
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(expressionismo) que veriam no desenvolvimento técnico uma decadência dos valores 

tradicionais. 

Uma perspectiva suplementar de promoção da reflexão acerca das relações entre 

história e tecnologia na obra tardia de Walter Benjamin se desdobra a partir daquela noção de 

técnica histórica – para além da concepção instrumental, mas também renunciando ao caráter 

regressivo da recusa da técnica em favor de uma história naturalizada (mitificada). Mas tais 

reflexões, como mencionado, são apresentadas muito mais na prática historiográfica das 

Passagens do que em discussões conceituais – trata-se da ideia da tecnologia como 

potencialmente modificadora da ciência da história. 

Assim se desdobram também duas apropriações dos conceitos de técnica e tecnologia 

disseminadas em Passagens, como mencionado, a tecnologia como orientação – como 

medium de tendências a ela inerente – e como experimento a partir daquela orientação.  

No que se refere ao tema dos “experimentos” – que no contexto de Passagens 

aparecem como experimentos construtivos teórico-historiográficos – trata-se do 

reconhecimento, da tentativa de representação do ritmo histórico das próprias coisas, sob a 

modernidade, na história que lhes visa abarcar. Para Benjamin, ocultos nas 

experiências/coisas modernas apresentadas nas Passagens estão os índices históricos 

(“geschichtlichen Index”) (GS V, p. 348), os secretos sinais (“geheimen Flaggensignale”) (GS 

V, p. 112) da verdade histórica das coisas. Cabe à historiografia fazer justiça a tais 

experiências, apresentando-as no antinômico movimento de exibição (fechamento/temporal) 

de sua verdade (abertura/atemporal) – tal é a “tarefa” das “imagens-dialéticas”. 

Entre os ritmos privilegiados pelo catálogo benjaminiano em Passagens, as relações e 

produtos econômico-tecnológicos ilustram de maneira significativa o caráter expressivo 

apropriado à teoria. Mas, longe de meramente impor determinada estrutura explicativa a tais 

fenômenos, Benjamin busca da conflagração de seu movimento – sua emergência na 

experiência do mercado – seguida de sua exibição imediata, linguístico-figural, suas formas 

ocultas.  

Esta estratégia se torna muito significativa no que se refere ao tema da produção 

histórica sob a expressão das “formas nas máquinas”
328

, isto é, de que maneira em Passagens, 

as formas presentes e ocultas (contemporâneas ao “Projeto”) se expressam – isto tendo em 
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 Que se dissemina por Notas e Materiais como as “ formas [...] que estão ocultas nas máquinas (in den 

Maschinen verborgen liegen)” (BENJAMIN, 2006, p. 194; GS V, p. 217) [F 2a, 5]; ou os "ritmos pré-formados 

nas máquinas atuais (heutigen Maschinen präformiert liegen)” (BENJAMIN, 2006, p. 194; GS V, p. 498) [K 3, 

3];  e “o universo de formas – que, sem que o percebêssemos surgiram na mecânica, na construção de máquinas 

(die Formenwelten, die in der Mechanik, im Maschinenbau) [...]” (BENJAMIN, 2006, p. 942; GS V, p. 1030). 
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mente as estratégias de organização e produção em torno projeto para um livro sobre 

Baudelaire.  

Outra expressão significativa da história das coisas nas Passagens é o reconhecimento 

da tecnologia como desdobramento da expressão corpórea-individual – a partir da qual 

deveriam ser recuperadas pelo “coletivo” como “revolução” nas “inervações” – isto é, como 

expressão da tecnologia enquanto formas corpóreas de reorganização – tendências das 

relações entre história e natureza. Tal concepção potencialmente pode se alastrar pelas atuais 

relações entre indivíduos, tecnologia e sociedade.  

Nos dois exemplos, se trata do reconhecimento de aspectos materiais daquelas 

experiências, reconhecimento possível a partir da concepção de historiografia de Passagens. 

O excedente do desenvolvimento e progresso tecnológico – assim como o excedente utópico 

do fetichismo arcaizante/imobilizador da mercadoria enquanto visada do autêntico novo para 

além do sempre igual – são exceções à estrutura temporal moderna, mas exceções que são 

momentos de seus desdobramentos enquanto sua regra. As tentativas historiográficas de 

Passagens exploram e experimentam formas em busca das que, em sua época, jaziam nas 

máquinas; experiências que prescrevem os ritmos da “experiência” moderna, para através de 

outro e talvez novo arranjo de suas estruturas naturalizadas, na por assim dizer rigidez textual, 

para encontrar nelas aspectos da outra face da natureza, o aspecto que abrira a concepção de 

história nas origens da modernidade.  

A noção de tecnologias historiográficas como experimento historiográfico em 

Passagens se mostra, portanto, como a tentativa de interpretação daquelas possibilidades. Mas 

a ênfase nesta noção exige que a continuação de Passagens já como sua pós-

história/”continuação” ultrapasse suas origens, no desdobramento posterior de seu destino 

anteriormente traçado. A parte seguinte tenta circunscrever tais movimentos. 
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III – TÉCNICA: MODELO, MÉTODO, TENTATIVA 

 

 

Voulez-vous (d’um destin trop dur 

Épouvantable et clair embleme!) 

Montrer que dans la fosse même 

Le sommeil promis n’est pas sûr 

Charles Baudelaire
329

. 

 

 

A TERCEIRA PARTE desta tese se dedicará ao particular desdobramento de Passagens 

que, nesse contexto, não representa nada mais que a realização do conceito de história inscrito 

na obra tardia de Walter Benjamin. No cenário da interpretação da categoria da “origem” 

proposta neste trabalho, se tratará de percorrer o círculo da originalidade da obra tardia 

benjaminiana, ao passo que se reconhece em seus aspectos seus desdobramentos e sua 

desagregação. Compreende-se assim que na medida em que o “Trabalho das passagens” se 

orientou na sua desagregação em favor dos planos em torno de um livro sobre o poeta Charles 

Baudelaire, o conceito de história lá elaborado, desempenhado, atinge aqui sua realização. 

Algumas questões exibem sua conexão fundamental a partir desta perspectiva. 

Primeiro, no que se refere ao estatuto de Passagens, esse ciclo da produção benjaminiana é 

reconhecido não como obra historiográfica fechada – e, no caso dela, circunstancialmente 

interrompida e inacabada – mas como o projeto de uma teoria da história que problematiza, 

no centro da noção de história experimentada, o inacabamento da história e das historiografias 

a que a ela se dedica. À produção historiográfica é restituída a qualidade de processo que a 

adequa significativamente ao problema do histórico apresentado por seus “objetos”.  

Consequentemente, o estatuto do que restou do projetado “livro” sobre Baudelaire 

ganha também um novo matiz; trata-se do reconhecimento do primado da construção, 

mobilizado pela sofisticada produção que seu projeto testemunha. Refere-se também à 

necessidade de se reconhecer ao saber produzido os traços de seu contexto de produção e 

também da necessidade de se tomar, em relação a esse, aquilo que o ultrapassa. As duas 

sendas – da ênfase no aspecto construtivo e da noção de um contexto de produção de amplo 

espectro – partem da questão do método, das mediações e do próprio trabalho intelectual – e 

particularmente historiográfico – aberta pelo trabalho do “Baudelaire” em relação ao “Projeto 

das passagens”. 
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 “Quereis (de um destino tão duro / Espantoso e límpido emblema!) / Mostrar que nem na cova extrema / 

Sequer dormir nos é seguro”. O Esqueleto Lavrador (Le squelette laboureur) (2012, p. 334-335). 
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Deste modo, tanto no que se refere ao “estatuto” de Passagens quanto ao significado 

do Baudelaire, as discussões apresentarão uma importante correspondência à ideia de saber 

histórico traçado na categoria da “origem”. Nos seus termos, se deverá observar em 

Passagens, em sua “teoria da história” e na correlata noção de “obra”, os desdobramentos do 

“Baudelaire” como demonstração de sua ideia de história, na medida em que a desmobiliza; 

bem como reconhecer na “história” do “Baudelaire”, na composição e particular “recepção”, a 

remobilização da ideia de história das Passagens, sua particular continuação ou 

“sobrevivência”
330

. Em outras palavras, a perspectiva da constituição e da demonstração da 

categoria da “origem” na obra tardia de Walter Benjamin aparecerá enquanto estratégia 

interpretativa sobreposta à figura da ideia de “origem”, no caráter “virtual” da reunião de pré- 

e pós-história desta obra tardia (BENJAMIN, 1984, p. 69). Sendo assim, esta terceira parte, 

sob o tema da “técnica” deverá representar, no contexto dos objetivos desta tese, a 

apresentação da interpretação da obra e do conceito de história tardios do filósofo, pela 

passagem de sua noção de história de uma “filosofia da história” a uma “teoria da história” e, 

por fim, às estratégias metodológicas reunidas sob o tema da “construção” historiográfica 

como tecnologia da história. 

A partir da particular continuação de Passagens na figura do plano do livro 

Baudelaire, serão tanto esse quanto o “Projeto das passagens” “ressignificados” na figura da 

ideia de história por suas relações engendradas. Deste modo, a imagem daquela “passagem” – 

pelo menos em duplo registro, isto é, do “Trabalho das passagens” ao “Baudelaire” e da 

promoção, por parte deste, de um novo significado para aquele – deverá se associar ao tema 

da tecnologia e ao problema da técnica, enquanto tema estruturador da obra tardia de 

Benjamin, na medida em que fomentou e pode representar aquela passagem
331

.  

O tema da técnica (discutido brevemente na parte precedente) mobiliza as reflexões da 

obra tardia benjaminiana, tanto no que se refere às suas estruturas teóricas, quanto aos seus 

métodos – e aos problemas a esses subjacentes, como os temas da “mediação”, do “trabalho” 

e do “experimento” – bem como oferece uma adequada representação das concepções 

constituidoras daquelas reflexões. 
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 Como já mencionado, associa-se neste conceito, a partir da menção de Benjamin já indicada, o problema da 

“continuação da vida” e da “sobrevivência” da língua original na tradução e à estrutura filosófica da origem, 

como pré- e pós-história virtual (BENJAMIN, 1984, p. 69). 
331

 Como assevera Arno Nielsen: “It is precisely his” i.e. de Benjamin, “historical  philosophical reflections on 

techniques, with the First World War as the horizon  for his experience, which make  techniques the  linkage 

between the mythical and the rational, between nature and history” (NIELSEN, 1993, p. 138). Considera-se aqui 

o aspecto determinante da Primeira Guerra – como mencionado por Nielsen – na medida em que os contextos 

posteriores de produção – a “crise” alemã e a emergência do nacional-socialismo – se vinculam a tal 

acontecimento. 
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O tema da particular orientação, da particular “continuação” ou “pós-história”
 
de 

Passagens, será apresentado assim nos dois capítulos desta parte, primeiro pela discussão da 

teorização inerente ao projeto e, depois, pela reflexão acerca dos registros desta pós-história; 

no primeiro e segundo capítulos desta parte, respectivamente. A estrutura da configuração dos 

extremos daqueles momentos também será estabelecida entre as seções dos capítulos; ou os 

limites das origens da continuação no primeiro capítulo e os limites do registro desta 

continuação no “livro” Baudelaire. 

O primeiro capítulo desta parte, o quinto da tese, se dedicará à história interna, aos 

elementos materiais e de virtualidade inscritas nos momentos finais da obra de Walter 

Benjamin. Tenta-se circunscrever, nos materiais e noções naquele momento elaboradas, 

potenciais perspectivas acerca de sua continuação; ou ainda discutir os elementos de sua 

continuação em seu aspecto. Sendo assim, aparecerão considerações sobre o contexto e as 

etapas da elaboração tardia em torno das Passagens como “origem”, como história de sua 

continuação inerente ao seu caráter de projeto.  

Deste modo, serão apresentadas algumas perspectivas filosóficas acerca daquela 

“origem”, isto é, de que maneira as últimas produções de Benjamin ensaiam uma teoria da 

história da abertura enquanto refiguração – imagem da transposição (BENJAMIN, 2006, p. 

504) [N 2a, 4] – da categoria da “origem”.  

Aquele quinto capítulo trata, de tal modo, de reunir nos momentos e nos contextos de 

elaboração da obra do filósofo a fundamentação posterior da noção teórica de “história 

aberta” como origens de sua continuidade. Assim, aparecerão algumas tentativas em torno da 

leitura dos desdobramentos – particulares emergência e recepção – fundamentada 

conceitualmente no capítulo precedente. Tal leitura terá como material o trabalho da história 

na abertura inerente à obra historiográfica de Walter Benjamin. A leitura dos momentos não 

escritos em Passagens se desdobrará a partir da contextualização e discussão de sua história 

posterior em torno do “livro” Baudelaire. Se no capítulo anterior o caráter “virtual” da 

história de Passagens se apresentada enquanto projeto e perspectiva teórica, neste capítulo 

aparecerá, pela discussão do que restou inacabado nele, todo potencial de sua continuação. 

Portanto, serão apresentados os contextos a partir dos quais a historiografia 

benjaminiana, suas noções de pós-história e abertura fundamentadas teoricamente no capítulo 

precedente, ganharam autonomia em relação ao seu autor na figura do reaparecimento de seu 

substrato. Quarenta anos após seu encerramento, as tentativas benjaminianas voltam a operar 

no contexto de sua recepção a partir da “descoberta” de novos textos, bem como da 
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emergência dos temas do sistema de classificação e projeção de Passagens enquanto 

continuação. 

A pós-história da obra de Benjamin será assim demonstrada como adequada a suas 

origens a partir de sua particular continuação. O tema do capítulo será deste modo uma 

amostra dos debates em torno da obra tardia de Benjamin a partir dos textos encontrados na 

década de 1980. Considera-se a recepção da pós-história da obra benjaminiana a partir de suas 

possibilidades em torno de uma perspectiva teórica de sua história virtual, a partir de uma 

historiografia aberta, de uma história como ensaio.  

Por fim ainda serão considerados, no contexto deste quinto capítulo, os aspectos da 

continuação de Passagens em seus desdobramentos a partir de uma perspectiva interna, isto é, 

na discussão dos próprios textos, de modo a ressaltar lá a máxima produtividade do conceito 

de história engendrado pela obra tardia do filósofo. 

O sexto capítulo deverá remeter toda a discussão precedente à sua adequada 

atualidade, representada significativamente pela passagem acerca do 

acabamento/inacabamento engendrados pela história. Reconhece-se que a mera interpretação, 

a simples narrativa teórica dos aspectos da noção de história da obra tardia de Walter 

Benjamin são de certa forma “imobilizados”, desatualizados por sua interpretação. Assim o 

atual destas considerações só se apresenta na medida em que se desvia das sendas sobre a 

obra e seus temas específicos. 

No sexto capítulo, consequentemente, aparecerá uma discussão sobre a atualidade das 

reflexões teóricas e filosóficas de Benjamin, além de uma requalificação da abertura da 

historiografia benjaminiana a partir de sua realização no “livro” Baudelaire, na medida em 

que tal historiografia é reconhecida como encerrada em torno de considerações teóricas da 

obra tardia. Uma introdução à leitura do registro da abertura e do fechamento, do projeto 

materializado na figura daquele “livro” e da noção de história que emerge de seus complexos 

contextos – em Passagens e para além dessa. Nos termos da categoria da “origem”, trata-se de 

remobilizar a estabilização que a figura da noção de história de Benjamin exigiu. Tal abertura 

será circunscrita em seus dois aspectos, a partir do mais importante texto de Benjamin, que 

será discutido nas seções do derradeiro capítulo.  

O sexto e final capítulo desta tese tratará, portanto, das Teses Sobre o Conceito de 

História enquanto o talvez mais contundente testemunho filosófico-poético da época de 

Walter Benjamin, da mesma forma que discutirá aquele texto sob a perspectiva da noção de 

história engendrada pela obra tardia do crítico alemão. 
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5. Método e Modelo: Sobre a Continuação de Passagens no Baudelaire 

 

O “livro” Baudelaire prefigura o estranho destino de Passagens. De fato, trata-se de 

um livro destinado a não existir enquanto tal. De um livro que nunca viveu, mas que de algum 

modo, por assim dizer, seu “esqueleto” permanece a trabalhar. Este capítulo se dedicará ao 

“esqueleto” do “livro” sobre Baudelaire, a seus planos, como figura na qual se exibe e se 

demonstra a particular noção de história ensaiada na obra tardia de Walter Benjamin. 

Reconhece-se que nos limiares de seus experimentos teórico-metodológicos continua a operar 

a força que as Passagens tentaram circunscrever
332

, ao preço claro, de sua extinção, mas de 

modo que os planos do “Baudelaire” continuaram a mobilizar a noção de história da obra 

tardia de Benjamin. 

Se por um lado o trabalho ao “Baudelaire” promoveu na sua ocasião a extinção de 

Passagens, por outro lado, a emergência do “Baudelaire”, que naturalmente de algum modo 

lhe pertence, promove a remobilização de Passagens, demonstra a pós-história que lá 

operava. Os Manuscritos parisienses – como também ficaram conhecidos os esboços do 

“Baudelaire”, descobertos em meados da década de 1980 – ressaltam a particular eternidade 

que Passagens tentam exibir.  

Sendo assim, a primeira breve seção deste capítulo contextualizará a “história” das 

Passagens no contexto dos planos do “livro” sobre Baudelaire. Tal contextualização 

funcionará ao mesmo tempo como apresentação dos “manuscritos parisienses”, isto é, dos 

planos de Walter Benjamin para um livro sobre o poeta Charles Baudelaire. Deste modo, 

deverá ser enfatizada a relação típica daquela história dos destinos de Passagens (em sua 

constituição e recepção) e o projeto de um livro sobre Baudelaire. 

Consequentemente, a primeira seção se dedicará ao desdobramento daquela história, 

mas não em sentido linear ou causal, mas matizada exclusivamente pelo aspecto histórico por 

ela engendrado; em outras palavras, das discussões daqueles “planos” e de seu significado, 

deverá emergir a ideia de história a partir da qual eles são adequadamente interpretados. 

Portanto, a operação dos “planos” em relação ao “Trabalho das passagens” por sua vez 

orientada ao “Baudelaire” será destacada. Uma especial ênfase também será conferida ao 

dispositivo historiográfico engendrado por aquele “plano”, de modo que se possam preparar 

as discussões das relações entre as Passagens e o Baudelaire, relações essas pautadas pela 

noção de história apresentada na obra tardia de Benjamin. 
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 Circunscrever, a bem da verdade, de maneira altamente particular, ao modo da abertura, da dissonância, dos 

desvios e da multiplicidade tornados em categorias orientadoras. 
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A seção seguinte, a segunda deste quinto capítulo, exibirá as noções de “continuação” 

e “descontinuidade” como método, como passagem. Isto é, se demonstrará a dialética 

articuladora da perspectiva história do pensamento benjaminiano tardio como realizada na 

operação constituidora do “livro” sobre Baudelaire. Trata-se, por conseguinte, de se 

reconhecer na história e nos destinos dos “planos” ao “Baudelaire” a figura da interpretação 

deste como modelo, arquétipo posterior da noção de história disseminada no ciclo do “Projeto 

das passagens”.  

Na seção subsequente por sua vez, a representação daquela “passagem” como método 

deverá emergir da interpretação dos temas do “Baudelaire”. Primeiro a partir dos destinos e da 

pós-história e depois a partir das operações enquanto passagem do plano à elaboração, 

mobilização dos temas, deverá ser demonstrada a transfiguração da categoria da origem, 

como noção de saber histórico, nos contextos da obra tardia de Benjamin. 

Por fim, a quarta e última seção deste capítulo, que será introduzida pela passagem da 

discussão articuladora da seção anterior. De tal modo, a fronteira entre as duas seções – a 

terceira e a quarta – tenta escapar à lógica da interrupção – ensejada pela noção da mera 

clivagem entre “elaborado” e “não elaborado”, problematizada justamente nesta parte – na 

medida em que se reconhece a articulação dos temas a partir do princípio construtivo 

(segunda seção) como desdobramento inerente aos momentos do “plano”. Como 

desdobramento da terceira seção, a quarta deverá atingir assim, a partir da mesma intenção 

interpretativa, as partes não escritas do “Baudelaire”, a saber, a primeira e a terceira. Esta 

estratégia visa destacar mais aquele aspecto construtivo, aspecto este que talvez perca sua 

força diante de uma leitura que faz Passagens desaparecer diante do “Baudelaire” – uma 

característica inversão crítica das interpretações oficiais da obra tardia de Benjamin presentes 

nos GS. 

Portanto, está reservada à última parte deste capítulo a discussão, a tentativa de 

interpretação, por assim dizer, dos aspectos metodológicos que a passagem do “Projeto das 

passagens” aos “planos” do livro sobre Baudelaire representa. Aquela interpretação não 

poderá se furtar a uma problematização dos temas articulados naquele plano; porquanto, a 

partir das partes não escritas do Baudelaire, a última seção deste capítulo propõe uma 

interpretação particular da realização temática e estrutural da relação entre o “Trabalho das 

passagens” e o “Baudelaire”, por meio da ênfase no conceito de história que determina aquela 

relação. Se a interpretação eventualmente for bem sucedida, aparecerá ao final deste capítulo 

toda a força de Passagens modelizada no “projeto” do Baudelaire. 



260 

 

5.1 O “Baudelaire” como (des)continuação de “Passagens” 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas considerações sobre a continuação pós-

histórica de Passagens, ou seja, sua particular continuação e sua sobreposição ao destino do 

projeto benjaminiano. Marcada pela interrupção e pelo acabamento em sua elaboração, pelos 

reveses e reviravoltas no plano da recepção, pelos desdobramentos posteriores, a sua 

constituição não encontra apenas uma imagem significativa, mas a demonstração do conceito 

de história e da estratégia historiográfica esboçadas no ciclo de Passagens. Esta seção 

apresentará assim a ideia de que o “desvio” de Passagens aos planos de um livro sobre 

Baudelaire promove uma importante imagem e, consequentemente, a adequada demonstração, 

do conceito de história engendrado pela obra tardia de Benjamin.  

Como a posteridade de Passagens não pode deixar de determinar suas atuais 

discussões, se trata de demonstrar como a história do “Baudelaire” produz as condições de sua 

leitura, os aspectos de sua atualidade. Trata-se, assim, tanto de uma “re-contextualização” de 

sua gênese quanto do reconhecimento de seus momentos posteriores como elementos 

imprescindíveis para a compreensão de sua “origem”. Esboça-se a tentativa de traçar os 

elementos do todo (posterior) da escrita da história de Benjamin e de demonstrar sua origem 

na sua própria obra, indissociável, pois produzida e produtora de sua posteridade. 

De tal modo será apresentada a pós-história de Passagens em torno de sua 

continuação, acerca do “plano” do “livro” sobre Baudelaire
333

 (BENJAMIN, 2013). Para 

tanto, serão recuperados alguns elementos de sua constituição – a partir de seu viés de 

modelização em relação às Passagens – passando pela ocasião da descoberta em 1981 dos 

Manuscritos parisienses na Biblioteca Nacional de Paris (BN) e, por fim, pela análise de 

alguns de seus aspectos sob a luz de sua emergência. 

 Do mesmo modo que a leitura aqui empreendida visa construir uma legibilidade 

específica para as descontínuas noções de história e as estratégias historiográficas 

experimentadas em Passagens a partir da estrutura temporal da “origem” e o tardio plano 

temporal de inacabamento e de abertura da história, a articulação da pós-história de 

Passagens deve articular planos não contemporâneos. Isto é, a articulação dos 

desdobramentos entre a produção, as condições de produção e as divergentes recepções do 
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 Como serão problematizados nesta seção os aspectos do estatuto – do significado de “plano” no contexto de 

Passagens – e da condição do projeto benjaminiano sobre Baudelaire,  ele será chamado pelos nomes utilizados 

pelo próprio Benjamin – e por parte de seus comentadores – em suas referências ao projeto: o “livro sobre 

Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 380, 399), ou apenas o “Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 379) – este 

último, título da edição francesa do projeto surgida em 2013 (BEJAMIN, 2013) 
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espólio da obra tardia de Walter Benjamin. Tal articulação se tornará visível na apresentação 

de alguns aspectos acerca da gênese da recepção dos planos do livro “Baudelaire” matizada 

por outros momentos de sua particular recepção e pelas características destes planos. Em 

termos gerais, a partir do destino das Passagens será construída a ideia de sua sobrevivência 

em seu desvio/desdobramento ao “Baudelaire”. 

A particular continuação de Passagens reúne momentos distintos. Após o período de 

sua não menos conturbada produção, os textos do ciclo de Passagens passam por uma 

significativa “diáspora” (BOLLE, 2000). Isto é, os materiais dos diversos momentos de 

Passagens percorreram caminhos diferentes em sua recepção
334

, fenômeno típico para uma 

obra restada inacabada e fragmentária, mas que, tratando-se de Passagens, pode figurar uma 

adequada imagem de seu conceito de história.  

Após tal “diáspora” dos textos, a recepção destes marcara novas e sucessivas 

reviravoltas, de acordo com o aparecimento daqueles ou ainda com novas interpretações que 

não apenas complementam, mas que à luz de novos materiais, refiguram quase a totalidade da 

obra benjaminiana. Este é o caso, como se verá, da emergência de textos específicos ainda no 

final da década de 1960 – que evidenciam o confronto de ideias entre Benjamin e o Instituto, 

bem como de novos textos a partir de 1980, que matizam a edição oficial da obra 

benjaminiana, assim como o significado mais premente dessa. 

 Segundo o principal editor alemão, por volta de junho de 1940, por ocasião da fuga de 

Paris
335

, Benjamin dividiu seus manuscritos em três partes (GS V, p. 1071). A parte 

                                                 
334

 As considerações seguintes se dedicam a acompanhar alguns momentos da fragmentação e do reaparecimento 

de textos de Benjamin, especificamente os relacionados às Passagens e ao “Baudelaire”, a parte do espólio 

chamada de “manuscritos parisienses”. A outra parte do espólio de Benjamin – a parte deixada pelo autor em 

Berlim – seguiu outro caminho: confiscado pela Gestapo, foi recuperado pelo exército soviético e encaminhado a 

Moscou (1945), retornando a Berlin em 1957; depois seguiu para Postdam – de onde foi levado para Berlin 

ocidental em 1972 (LESLIE, 2007, p. 11; GS I, p. 761-762). Atualmente a maior parte do espólio benjaminiano 

está reunida no Walter Benjamin Archiv, seção da Akademie der Künste de Berlim. Reunindo cerca de “12 mil 

páginas de manuscritos, papéis de trabalho, correspondências, fotografias e blocos de notas”, o Benjamin Archiv 

foi estabelecido em abril de 2004 pela Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur 

(Akademie der Künste) e une os “três seguimentos da herança literária de Benjamin”: a “Parte frankfurtiana 

(Frankfurter Nachlassteil)”, com os documentos que foram remetidos à Adorno após a morte de Benjamin, bem 

como os materiais que já haviam sido recolhidos pelo Instituto; a “Parte parisiense (Pariser Nachlassteil)”, isto 

é, a parte também conhecida como “manuscritos parisienses”, descobertos em 1981 na BN (cf. abaixo); e a 

“Parte berlinense (Berliner Nachlassteil)”, que contempla os textos que foram para Moscou (conforme as 

informações do folder do Benjamin Archiv). 
335

 Em junho de 1940 Benjamin deixou a cidade de Paris em direção a Lourdes com intuito de escapar pelos 

Pirineus da França ocupada (GS V, p. 1181).  Dois meses depois, já com a ocupação nazista do norte da França 

consolidada, Benjamin obteve um visto de trânsito espanhol e português para os EUA – enviado pelo Instituto 

para o consulado de Marselha (GAGNEBIN, 2007, p. 211) o que lhe permitiria deixar tais países, mas não a 

França (GS V, p. 1182-183). O principal relato dos últimos momentos da travessia final de Walter Benjamin foi 

registrado em uma carta de Henny Gurland – que acompanhou a tentativa frustrada de abandonar a França 

ocupada no fim de setembro de 1940 (SCHOLEM, 2008, p. 221-222). Quarenta e dois anos depois (em 1982) 

Lisa Fittko – conhecida por guiar refugiados pela travessia dos Pirineus – escreveu também um relato sobre a 
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considerada mais importante naquela ocasião – os manuscritos de Notas e Materiais e os 

datiloscritos de Passagens, bem como partes inéditas do “Baudelaire” – foram entregues a 

George Bataille (1897-1962), para serem guardados na Biblioteca Nacional de Paris (BN) (GS 

V, p. 1071). A terceira parte dos manuscritos, divididos por Benjamin por volta de junho de 

                                                                                                                                                         
chegada de Benjamin à fronteira franco-espanhola; no relato, Fittko relembra que Benjamin carregava uma 

“maleta” com materiais, dos quais não queria se separar (GAGNEBIN, 2007, p. 211), o que contribuiu com a 

reprodução de uma espécie de “mito” sobre possíveis “textos perdidos” de Benjamin – assim como as 

circunstâncias de sua morte, que inspirou trabalhos acadêmicos e artísticos (ISENBERG, 2001, p. 124ss). Ainda 

para Isenberg, o aspecto “fronteiriço” (ISENBERG, 2001, p. 145) do pensamento benjaminiano contribui 

significativamente para suas variadas apropriações – acadêmicas, artísticas, etc. Dentre tais “apropriações”, 

destaca-se o “bem sucedido romance histórico-biográfico” de Jay Parini, “Benjamin’s Crossing”, de 1996 

(GREENBERG, 2008, p. 64) – para Noah Isenberg uma um “Harlequin romance” repleto de “mythical  excess" 

(ISENBERG, 2001, p. 125-126) –, bem com do filme “Who killed Walter Benjamin…” dirigido por David 

Mauas (2005) e a ópera (!) “Shadowtime” (2004) de Charles Bernstein (GREENBERG, 2008, p. 65). Tanto a 

circunstâncias da vida, quantos as ideias e especialmente o “enigma” e a tragicidade da morte do crítico alemão 

contribuíram com a emergência da chamada “Benjamin Industry”, caracterizada pela particular construção de 

uma imagem (“Benjamin cult”), que se torna objeto de “auto identificação” e importante “disseminação” cultural 

e acadêmica,  “modelo intelectual-político” bem como referência para discursos políticos contemporâneos (em 

oposição ao “significado político” atribuído pelos “agentes” de sua memória) (GREENBERG, 2008, p. 54). Para 

Isenberg “the reasons  for  the emergence of  a flourishing  Benjamin industry are numerous:  the diffuse  nature  

of Benjamin's  work,  its  vast citability, and  its seeming  capacity to  transcend disciplinary boundaries on the  

one hand; the  dramatic biography of  its author, his marginal  position, and  his telegenic demeanor  on  the 

other” (ISENBERG, 2001, p. 148). Udi E. Greenberg por sua vez analisa em seu artigo a história do “mito” 

constituído em torno da imagem de Benjamin (que, evidentemente, não é o único pensador/personalidade tema 

deste tipo de instrumentalização) a partir dos anos 1980 com a construção – uma iniciativa privada (idem, p. 55) 

– do monumento em memória de Benjamin em Port-Bou, “não em Berlim, onde ele [Benjamin] passou a maior 

parte de sua vida, nem em Paris, onde ele viveu por muitos anos no exílio, mas no local de seu suicídio”. 

Greenberg arremata: “This choice echoes the vast number of academic works that conferred upon Benjamin’s 

suicide a dramatic role in the emplotment of his life” (GREENBERG, 2008, p. 56). A construção do 

monumento/local de peregrinação (GREENBERG, 2008, p. 58-59) em Port-Bou coincide com aquilo que Udi 

Greenberg identifica com “a transformação radical da narração política que a vida de Benjamin sofreu durante os 

anos 1980”, momento a partir do qual a representação e suas dissonâncias com o Instituto (e com Brecht e com 

Scholem [...]) e suas “recusas” político-intelectuais-institucionais passaram a ser interpretadas como “ato de 

coragem e liberdade espiritual” em um processo no qual “Scholars began commending Benjamin’s hesitancy as 

a model for the independent intellectual, who refuses to follow oppressive political dogmas” (GREENBERG, 

2008, p. 60). Para Noah Isenberg o monumento/local de peregrinação à Benjamin em Port-Bou se relaciona ao 

contexto contemporâneo da valorização da “memória” (ISENBERG, 2001, p. 140ss), um aspecto fundamental, 

tanto como tema tanto enquanto aspecto da atualização contemporânea da obra de Benjamin. Desdobrada a partir 

daquela imagem de uma postura “contestatória” e “hesitante” de Benjamin, Udi Greenberg também enfatiza o 

aspecto da “melancolia política”, um dos mais importantes temas daquele “modelo”: “This political 

‘melancholia’ [...] translated itself into admiration for the thinker who declared himself, as Susan Sontag […] 

famously emphasized, to have been born, like all those who suffer from melancholy, ‘under the sign of Saturn’. 

Identification with Benjamin, and the celebration of his political hesitance, thus reveals the element of self-

admiration that Freud recognized in melancholia […] The ‘melancholic’ political interpretation of Benjamin’s 

life may also explain why this cult remains almost exclusively in the realm of elitist artists and academics. A 

close look at the agents, writers and musicians of the Benjamin industry reveals a homogeneous profile, not only 

with regard to their academic background […] but also in the strictly elitist and esoteric nature of their art.” 

(GREENBERG, 2008, p. 61). Ainda sobre o “Benjamin boom”, as pertinentes observações de Noah Isenberg 

acerca daqueles aspectos de “citabilidade (citability)” da obra benjaminiana, isto é, pelos aspectos mesmos da 

prosa benjaminiana – formada por aforismas, frases de efeito, imagens, etc., - contribuem para sua exponencial 

reprodução na contemporânea “idade da informação” (ISENBERG, 2001, p. 123). Por fim, remete aos anos 1980 

a reviravolta da recepção de Passagens; a recepção da relação entre a obra tardia de Benjamin e o “Baudelaire” é 

tentada aqui a partir de seu registro histórico. Ainda mais recentemente, um novo matiz ganha espaço nos 

“Benjamin-Studies”, trata-se da ênfase mais “realista” – ressaltando aspectos problemáticos/conflituosos – da 

vida do filósofo (cf. EILAND, JENNINGS. Walter Benjamin: A Critical Life. Havard, 2014.) bem como a re-

constituição do “Benjamin cult” (como discutido no mencionados artigos de Noah Isenberg e Udi Greenberg). 
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1940, foi remetida pela irmã de Benjamin ao Instituto em 1941 – a nota de edição aventa a 

possibilidade de estes textos terem sido deixados por Benjamin a sua irmã na ocasião em que 

ambos se encontraram em Lourdes (junho/1940) –, tais textos serão posteriormente chamados 

de os Primeiros esboços de Passagens (GS V, p. 1071-1072).  

Portanto, a parte mais extensa do “Trabalho das Passagens”, o complexo de Notas e 

Materiais guardados na BN, chegou a Theodor Adorno em 1947 por intermédio de Pierre 

Missac, que entrou em contato com George Bataille para tanto (GS V, p. 1068). De acordo 

com Bataille – em carta reproduzida nas informações editoriais ao fim do GS V – Benjamin 

havia lhe confiado os textos com o intuito de remetê-los ao Instituto em Nova York; tarefa da 

qual se encarregou Pierre Missac a partir de 1946 (GS V, p. 1068).  

Como já mencionado, foi durante o processo de estabelecimento do texto – 

transcrito
336

 pela primeira vez por Gretel Adorno (GS V, p. 1072) – que Theodor Adorno 

manifestou seu “desapontamento” em relação aos textos de Notas e Materiais, marcados, 

segundo ele, pelo “retrocesso teórico” (GS V, p. 1072) da montagem de citações 

(BENJAMIN, 2006, p. 15)
337

;  enquanto o editor alemão, Rolf Tiedemann discordou da 

hipótese adorniana de mera montagem, entendendo as Passagens como projeto interrompido, 

mas portador de uma potencial legibilidade (GS V, p. 1073).  

Mediando as duas posições, a edição alemã optou por publicar em 1982 as Passagens 

como reunião das Apresentações (exposé), do complexo de Notas e Materiais e dos Primeiros 

esboços (BENJAMIN, 2006, p 31-33)
338

. O Passagen-Werk surgiu assim reunindo os textos 

considerados completos – os exposés – bem como o conjunto de notas de Notas e Materiais, 

considerado naquela ocasião o resultado do próprio “Projeto das passagens”. No que se refere 

ao ciclo sobre Baudelaire – notadamente os ensaios – foram mantidos no volume 1 dos GS – 

considerados “completos” – ao lado da tese sobre o conceito de crítica de arte no romantismo 

(BENJAMIN, 1999), o ensaio sobre As Afinidades Eletivas e Origem do drama barroco 

alemão. 

O estabelecimento dos textos de Passagens pelo editor alemão aparece dessa forma 

como trabalho influenciado pela leitura de Theodor Adorno (BOLLE, 2011, p. 415) – no que 

se refere à opção de publicar os textos “completos” primeiramente – mas também já 

                                                 
336

 O contato com os manuscritos de Walter Benjamin proporcionado pelo estágio de doutorado que fez parte do 

curso que dá origem a esta tese contribuiu também, dentre tantas coisas, para o reconhecimento da importância 

do trabalho editorial e, especialmente, de consolidação e transcrição dos manuscritos por Gretel Adorno. 
337

 Introdução à Edição Alemã, por R. Tiedemann. Cf. capítulo 03. 
338

 Introdução da edição alemã, por Rolf Tiedemann.  
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matizadas pela leitura independente de Rolf Tiedemann, que reconheceu precocemente
339

 – e 

sem todos os materiais disponíveis – que a própria noção de “completude”, acabamento, era 

matizada pela estrutura filosófica do pensamento benjaminiano, manifesto no momento tardio 

de sua produção. Dadas as condições de emergência da edição de Passagens, o trabalho do 

principal editor alemão não pode ser considerado menos que fundamental (cf. capítulo 3). 

Portanto, a publicação da edição alemã de Passagens – realizada em 1982 com o título 

de Passagen-Werk (nos GS, V) – deve ser entendida como muito importante e como 

pertencente a um particular momento da recepção do pensamento de Walter Benjamin. A 

edição alemã de Passagens, organizada por Rolf Tiedemann – com a participação de Theodor 

Adorno e Gershom Scholem – como qualquer outra edição, especialmente de obras 

“póstumas”, restadas “inacabadas”, é fruto de uma interpretação particular do significado da 

obra e do pensamento de seu autor.  

Na ocasião da emergência de Passagen-Werk, o conjunto de Notas e Materiais 

recebera importância primordial no universo da obra tardia de Benjamin, importância 

acertadamente atribuída
340

. O aspecto de substrato que o complexo de Notas e Materiais 

representa para o pensamento benjaminiano tardio, tanto no que se refere aos seus temas, 

quanto à própria estrutura filosófica ali ensaiada, bem como as experiências teórico-

historiográficas engendradas em Passagens e no “Baudelaire” deve ser reconhecido, sem que 

com isso aquele conjunto seja considerado como “resultado” do “Projeto das passagens”. 

O complexo de Notas e Materiais, como anteriormente mencionado (cap. 3), foi 

composto entre 1927 e 1940; formado por uma extensiva reunião de notas, citações e trechos; 

certamente arranjado de acordo com o avanço no trabalho com as fontes
341

, mas de modo 

nenhum aqui entendido como meramente arbitrário ou destituído de um sentido particular. 

Exatamente por sua expansão ter seguido o ritmo da pesquisa dos materiais e não qualquer 

plano precedente, Notas e Materiais se adequa aos seus desdobramentos posteriores: o 

extravasamento de Passagens no “Baudelaire” reúne, como se verá, este particular estatuto de 

produção.  

Perante a descontinuidade e multiplicidade temática, o volume de materiais reunidos e 

o evidente caráter experimental da pesquisa apresentados por Notas e Materiais, o primeiro 

ensejo é o tomar como mera recolha bruta de materiais. Aqui, ao contrário, propõe-se a 

                                                 
339

 Nos termos da história da recepção. 
340

 Por exemplo, na obra de Susan Buck-Morss (2002). 
341

 O caráter não arbitrário da constituição de Notas e Materiais pode ser reconhecido na expansão desse 

conjunto em direção às temáticas específicas que caracterizam os temas dos momentos mais adiantados de 

Passagens (cf. Apêndice V). 
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interpretação daquele momento como constituidor das tentativas teórico-historiográficas 

desdobradas ao longo do projeto – inclusive, para além dele.  

Se tomada como uma obra “tradicional”, por assim dizer, as Passagens teriam em 

Notas e Materiais apenas uma guia para sua gênese, seus “esboços” e sua base documental, 

meio para reflexão acerca de suas condições de produção. Tomando a história de Passagens 

como origem de singulares conceitos de história e historiografia, esboçados em um projeto 

não apenas inacabado e descontínuo, mas que visa um conceito de história que comporte 

também em sua estrutura e temas aqueles conceitos de inacabamento e descontinuidade, na 

reunião de sua anterioridade e posterioridade, seus momentos, dentre eles o complexo de 

Notas e Materiais, adquirem igual importância.  

As principais críticas dirigidas à edição alemã
342

 se referem ao destaque de Notas e 

Materiais possivelmente em detrimento dos esboços sobre o livro “Baudelaire” (cf. também 

capítulo 03). Antes da emergência dos “manuscritos parisienses” e a partir das condições da 

edição, dificilmente outra interpretação e modelo de edição poderia ter sido conferido. Mas, 

se a história prepara a crítica de uma obra, nada mais adequado do que rever e reconhecer a 

importância do “Baudelaire”, em sua singularíssima condição de autonomia e desdobramento 

de e em relação às Passagens, sua pós-história, tendo como base seu surgimento posterior. As 

ruínas do “Baudelaire” refiguram ressaltando a particular permanência, a sobrevivência 

teórico-historiográfica de Passagens. 

Por conseguinte, a questão da relação entre as Passagens e o livro sobre Baudelaire se 

torna o principal tema da obra tardia de Benjamin na medida em que seu conceito de história é 

reconhecido adequadamente na imagem de sua pós-história, inscrita naquela relação. A pós-

                                                 
342

 Não apenas a emergência dos “manuscritos parisienses” promoveu espaço para as críticas as opções editoriais 

da edição alemã. Mesmo bem antes de 1982 a primeira edição alemã fora alvo de críticas, quando “em 1967-

1968” (anos é bom lembrar, de efervescência intelectual antitradicional) “[...] se provou que as divergências 

teóricas dos anos de 1930”, divergências estas entre as exigências do Instituto e as opções de Benjamin, “se 

prolongavam sob a forma de distorções das obras de Benjamin por Adorno e seus discípulos” (BOLLE, 2000, p. 

64). O ponto mais emblemático desta polêmica coincide com o “retorno” à Alemanha do “espólio berlinense” 

(cf. nota acima). Junto com tais materiais aparece um “esboço” (KOTHE, 1978, p 91) da célebre carta de 

dezembro de 1938 (em que Benjamin comenta a recusa de seu ensaio por parte do Instituto, cf. cap. 04); tal 

esboço evidencia que a primeira edição das correspondências – organizada por Adorno – suprimiu as referências 

ao Instituto na carta: nas palavras de Flávio R. Kothe: Os editores do volume das correspondências “não queriam 

ver o ‘Institut’ metido em qualquer polêmica com suspeita política” (KOTHE, 1978, p 92), isto é, a alteração da 

carta original de Benjamin visava diminuir o aspecto político (a hetorodoxia da leitura benjaminiana de Marx) 

daquela recusa; a opção do Instituto por determinada leitura do marxismo – em detrimento dos insights críticos 

de Benjamin – não cairia bem por volta de 1968 (cf. nota acima). Para Noah Isenberg este contexto de 

contestação política contribuiu para a “romantização” (o termo é de Janet Wolff , que Isenberg cita em nota) 

característica em torno da obra do filósofo:  “In Benjamin  studies,  I believe  this  trend [da “romantização’ da 

teoria”] can  be seen taking  shape already  in the first  wave of  reception,  beginning in the  wake of the student  

movement, when  Benjamin was  read  in light of revolutionary  and  antiauthoritarian  discourse.  The  fact that  

he died  at  the  hands  of fascism  was  of course  tantamount  to  such readings” (ISENBERG, 2001, p. 147, 

nota 72). 
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história, teorizada no Prefácio ao Trauerspielbuch, como configuração entre anterioridade e 

desdobramentos, como núcleo temporal da epistemologia crítica de Benjamin, é colocada sob 

um particular arranjo na orientação do complexo de Passagens ao “Baudelaire”. O arranjo 

que se evidencia no “estatuto duplo do ‘Baudelaire”, como ao mesmo tempo “modelo” e 

“parte integrante” de Passagens (cf. abaixo) (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 853) é 

ressaltado aqui nas noções de miniaturização e modelização, de autonomia e de 

desdobramento enquanto particular continuação de Passagens no “Baudelaire”. 

De tal modo, se visa promover a imagem da pós-história da obra tardia de Walter 

Benjamin nos desdobramentos acerca do “Baudelaire”. Segue-se primeiro uma breve 

retomada de sua emergência para então, a partir dos momentos dos desdobramentos, 

representar a categoria da pós-história como continuação, como sobrevivência das Passagens 

no Baudelaire e para além deste.  

Os momentos daqueles desdobramentos, como substratos da pós-história, ruínas do 

futuro de Passagens, são coordenadas de planos diversos: a descoberta dos “manuscritos 

parisienses”, os múltiplos e sobrepostos momentos de reorganização dos materiais – novas e 

móveis “categorias temáticas”, “notas de regência” e “folhas azuis” (cf. abaixo) –, a 

mobilização das categorias (as estratégias de categorização, a supressão e junção de categorias 

temáticas) bem como as estratégias classificatórias experimentadas naqueles momentos – a 

passagem do sistema de sigla alfanumérico para as siglas em cor, os destaques coloridos dos 

textos e das folhas. Passa-se antes a uma breve introdução ao aparecimento do “Baudelaire”. 

Os “planos” – a “planta de construção” (Willi Bolle) – do livro sobre Baudelaire foram 

descobertos por Giorgio Agamben em 1981 na Biblioteca Nacional de Paris (BN). Conforme 

o filósofo italiano, no texto de apresentação da descoberta dos manuscritos, o material de 

“excepcional importância” foi encontrado durante suas pesquisas no Departamento de 

manuscritos daquela biblioteca (AGAMBEN, 1982, p. 04). Seguindo pistas indicadas por 

cartas (AGAMBEN, 1982, p. 04) e após estabelecer contato com os responsáveis pelo acervo 

de manuscritos da Biblioteca Nacional e pelo espólio de G. Bataille – para quem, conforme 

acima, Benjamin confiou a guarda dos manuscritos, por ocasião de sua fuga de Paris, em 1940 

– Giorgio Agamben teve acesso aos manuscritos de Benjamin, e sua importância se 

evidenciou imediatamente: tratava-se de parte importantíssima do espólio de Benjamin
343

, 
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 Agamben encontrou os manuscritos em uma “grande caixa de papelão”, na qual havia “cinco envelopes de 

papel pardo”. Segue a lista completa dos textos descobertos por Agamben (relacionado no artigo de 1982): 

“Envelope 1”: datiloscrito original completo e folhas de rascunho do texto Infância em Berlim (OE II), 

datiloscrito original do ensaio A Obra de Arte (OE I), folhas com traduções de poemas de Baudelaire por 

Benjamin, uma coleção de sonetos, folhas com transcrições de sonhos; “Envelope 2”: datiloscrito do texto 
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parte do conjunto remetido à Adorno, via Pierre Missac em 1945
344

. Entre os materiais 

encontrados, constam cópias de textos de Paul Valéry e Pierre Missac, cartas de Benjamin, 

textos datilografados de Benjamin (Infância berlinense, A Obra de Arte [...], O Narrador), e, 

mais fundamentalmente, parte dos planos do “trabalho sobre Baudelaire” e de Passagens 

(AGAMBEN, 1982, p. 06).  

Após seu aparecimento, pelas mãos de Agamben em 1981, a importância do texto foi 

imediatamente reconhecida, assim como foi constituída a percepção do impacto que aquele 

achado exerceria sobre a obra tardia de Walter Benjamin, especialmente sobre as Passagens 

que, naquela ocasião, estava em vias de seu aparecimento editorial, no quinto volume dos 

Gesammelte Schriften. Os “manuscritos parisienses” agiram, literalmente, sobre as 

“Passagens” antes de seu aparecimento oficial (no mercado acadêmico-literário); mas, 

evidentemente, as implicações e ressonâncias daquela descoberta exigiriam mais algum 

tempo
345

; Das Passagen-Werk apareceu em 1982, após mais de quarenta anos (e pelo menos 

trinta anos de trabalho de consolidação), conforme os planos da edição dirigida por Rolf 

Tiedemann.  

Após alguns anos, as primeiras pesquisas
346

 em torno dos “manuscritos parisienses” 

confirmaram a hipótese de Agamben sobre o “caráter extraordinário” destes materiais, 

evidenciando que Benjamin reunira ali “tudo que tinha valor estratégico para a continuação do 

                                                                                                                                                         
Kommentare zu Gedichten von Brecht (com correções a mão), “uma série de fichas” manuscritas; “Envelope 3”: 

recortes diversos de jornais, datiloscrito do artigo Notes pour contribuer à une historie di cinema, de P. Missac, 

datiloscrito e cópia do texto Avant propôs au tome XVI de l’Encyclopedie Française, de Paul Valéry, “rascunho” 

do artigo Zur Aesthetik des Farbenfilms, de S. Kracauer, “várias fichas de anotações manuscritas de Benjamin” 

sobre o ensaio A Obra de Arte (OE I), cartão da BN – com livros solicitados por Benjamin –; “Envelope 4”: 

datiloscrito original (com correções a mão) do ensaios O Narrador (OE I), fichas manuscritas por Benjamin, 

artigo Sur l’art du conte, de J. Cassou; e o “Envelope 5”, que “estava vazio” e seu conteúdo ao lado continha 

cartas de Adorno e Benjamin, datiloscrito original do texto  Notas sobre o “Quadros parisienses” de Baudelaire 

(BENJAMIN, 2006b, p. 189-198), uma carta de Benjamin a L. Löwenthal e, por fim “um grande conjunto de 

fichas e de anotações de Benjamin que se referem ao trabalho sobre Baudelaire e ao incompleto Passagenwerk” 

(AGAMBEN, 1982, p. 05-06). Este último conjunto, como se constataria logo depois, se tratava dos até então 

desconhecidos “planos” do livro sobre Baudelaire, os chamados “manuscritos parisienses”. 
344

 As razões que levaram Bataille a remeter apenas parte dos materiais à Adorno ainda são desconhecidas. O 

fato do envelope – o cinco, segundo Agamben – estar aberto também é outro fato significativo (e de difícil 

elucidação) acerca da pós-história de Passagens. 
345

 Não poderia deixar de ser mencionada a nova reviravolta na pós-história de Passagens promovida pela 

publicação do livro Baudelaire (BENJAMIN, 2013) nos fins de 2013. Editada e organizada por Giorgio 

Agamben, Barbara Chitussi e Clemens-Carl Härle – com tradução do alemão de Patrick Charbonneau – o 

Baudelaire reúne a organização de Notas e Materiais modelizada nos “planos”, assim como novos materiais em 

torno da obra, bem como textos pela primeira vez publicados. A “recepção” de Passagens é um terrível e claro 

emblema do conceito de história lá incrustrado. 
346

 O trabalho pioneiro e certamente, até a emergência da edição do “Baudelaire” em 2013, o mais completo 

sobre os “manuscritos parisienses” foram as pesquisas de Michel Espage e Michael Werner, especialmente o 

Vom Passagen-Projekt zum ‘Baudelaire’ (ESPAGNE; WERNER, 1984; 2007). Ao lado das pesquisas de 

Espagne e Werner, destacam os estudos de Willi Bolle (BOLLE 1996; 1996), editor da versão brasileira de 

Passagens. 
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trabalho sobre Baudelaire” ao qual a “obra” Passagens estava “diretamente relacionada” 

(ESPAGNE; WERNER, 2007, p.850). Aqueles textos permitiriam “seguir [...] a experiência 

da escrita” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 850) benjaminiana e acompanhar os 

desdobramentos dos conceitos e a articulação da “nebulosa” de Passagens aos planos do 

“Baudelaire” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 851). No contexto desta interpretação, os 

desdobramentos conceituais e a relação entre as Passagens e o Baudelaire iluminados pela 

emergência dos “manuscritos parisienses” manifestam o tema central da filosofia tardia de 

Walter Benjamin, suas singulares noções de história e de historiografia. 

Como mencionado, a descoberta daqueles manuscritos por Giorgio Agamben 

coincidira com a publicação de Passagens pelos editores alemães (BENJAMIN, 2006, p. 

1010). Na ocasião da edição, Rolf Tiedemann já havia identificado a relação entre o 

“Baudelaire” e as Passagens (BENJAMIN, 2006, p. 1009), mas o significado desta relação 

ainda não poderia ser esclarecido – por exemplo, a função das “siglas de várias cores cujo 

significado não é possível determinar”
347

 (BENJAMIN, 2006b, p. 420).  

Os manuscritos descobertos por Agamben forneceram tanto o material para a 

compreensão da relação entre o “Baudelaire” e Passagens – como a “legenda” das siglas em 

cores (BENJAMIN, 2013, p. 79), as chamadas “siglas de transferência” (BENJAMIN, 2006, 

p. 1009)
348

, “chave para a relação entre as Passagens e o Livro sobre Baudelaire”
349

 

(representadas na tabela do Apêndice III) (BENJAMIN, 2006, p. 1012), ou ainda, a 

possibilidade de se observar os rearranjos da categorização (cf. Apêndice IV) – bem como 

sobre o estatuto daquela relação.  

O primeiro ponto que se destaca na constelação formada pela relação entre os planos 

de um livro sobre Baudelaire e Passagens evidenciadas nos “manuscritos parisienses” é a 

“chave para a compreensão das siglas em cores”, utilizadas como modelo de classificação dos 

materiais. A seção a seguir se dedicará inicialmente a esta discussão. 

 

5.2 A “estranha máquina” de Passagens 

 

Esta seção tem por objetivo discutir alguns aspectos das estratégias de construção, 

mobilizadas a partir de Passagens e realizadas nos planos do livro sobre Baudelaire. Trata-se, 

portanto, de ler nas tentativas benjaminianas em torno do projeto de um livro sobre Baudelaire 

                                                 
347

 Nota dos editores sobre os “esboços sobre o Baudelaire”. 
348

 Nota de Willi Bolle. 
349

 Nota do editor da versão brasileira. 
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não apenas a possibilidade de se ressignificar o “Trabalho das passagens” – no que se refere à 

sua história externa, por assim dizer, tema da seção precedente – mas também indicar que o 

aspecto construtivo experimentado nos “planos” coincide com o conceito de história presente 

em Passagens. Este aspecto construtivo será ressaltado, consequentemente, nas estratégias 

classificatórias, de organização e reorganização dos materiais de Passagens como 

modelização e orientação dessas ao “Baudelaire”. 

Deste modo, a sobrevivência de Passagens no “Baudelaire” se apresenta através das 

estratégias construtivas originadas naquela e desdobradas neste; seu aspecto de continuação se 

representa mediante um particular processo de significação a partir do qual as noções de 

modelo e orientação coligiram as perspectivas da específica “mobilização” dos elementos 

disseminados no original. Visa-se assim reconhecer nos planos ao “Baudelaire” um modelo 

do trabalho de Passagens manifesto nas estratégias construtivas daqueles. 

Dentre os materiais dos “planos” do “Baudelaire”, um dos aspectos construtivos em 

destaque é a utilização por Benjamin de “siglas em cores (Farbenzeichen)” (cf. Apêndice III). 

Tais siglas em cores aparecem, de acordo com Willi Bolle, como evidência da 

“complementaridade” e do “fato de o livro sobre Baudelaire ser parte integrante do Trabalho 

das passagens” (BOLLE, 1996, p. 42). As siglas são, pois, os “signos de transferência” 

(BOLLE, 1996, p. 43) que indicam no conjunto de Notas e Materiais os trechos que seriam e 

que foram utilizados no “Baudelaire”; dos 4.190 trechos de Notas e Materiais, 

aproximadamente 1.745 foram assinalados com siglas que, por ocasião da publicação da 

edição alemã, não puderam ser decifradas.  

Nos fólios originais que deram origem ao conjunto de Notas e Materiais, 

especificamente “na margem direita das anotações”, apareciam originalmente sinais que 

somam “32 signos diferentes” e “fichas estreitas, como se fossem marcadores de páginas”, 

com a indicação de até onde o arquivo fora revisto (“durchgesehen”) e se foram utilizados 

(indicado pela palavra “übertragen”)
 
(BOLLE, 1996, p. 43). Assim, as siglas devem ser 

interpretadas a partir de sua relação com os procedimentos de revisão e, sobretudo, de 

transferência e recategorização dos trechos de Notas e Materiais para os planos do livro sobre 

Baudelaire. Isto indica que o primeiro plano (nível) da relação entre Passagens e o 

“Baudelaire” pode ser discutido a partir das “siglas de transferência”. 

Mais uma vez é preciso destacar que o significado mais imediato das siglas em cores 

para a relação entre Passagens e o “Baudelaire” só pôde ser determinado com o aparecimento 

dos “manuscritos parisienses”. Entre os materiais encontrados por Agamben na BN consta a 
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“chave” (cf. Apêndice III), elaborada pelo próprio Benjamin, onde cada sigla é relacionada a 

uma categoria temática dos planos do livro sobre Baudelaire.  Assim como os materiais 

recolhidos em Notas e Materiais eram classificados em “arquivos temáticos” e marcados por 

uma sigla alfanumérica (cf. capítulo 3), os planos para o livro sobre Baudelaire foram 

formados por novas “categorias (ou unidades) temáticas”, as “listas de temas” (BENJAMIN, 

2013, p. 75), que também foram classificadas por um sistema de siglas, mas essas 

multiformes e multicoloridas, bem como por sistema de traços e papéis de cores diversas (cf. 

Apêndice IV). Tais listas temáticas promoveram, como se verá nas últimas seções deste 

capítulo, uma reorganização e uma radicalização, por assim dizer, da concepção de história 

operada no ciclo de Passagens. 

A “chave” encontrada nos “manuscritos parisienses” permitiu assim a “decodificação” 

(BOLLE, 1996, p. 44) das 30
350

 siglas, o que não apenas revelou as novas categorias a partir 

das quais os materiais de Passagens – marcadas ao lado dos trechos de Notas e Materiais, que 

Willi Bolle chama de “texto de origem” (BENJAMIN, 2006, p. 1011; grifo de Bolle), os 

únicos disponíveis a Rolf Tiedemann
351

 por ocasião da publicação do Passagen-Werk 

(BOLLE, 1996, p. 43) – foram transpostos ao plano do livro sobre Baudelaire (Apêndice VI), 

mas também revela a estrutura e a organização desse texto, mostra as características do que 

Bolle chama de “texto de destino” (BENJAMIN, 2006, p. 1012), o próprio arranjo da 

construção do “Baudelaire”, bem como enfatiza o particular estatuto deste em relação à obra 

tardia de Benjamin. 

Isto é, Walter Benjamin reclassificou nos “planos” do livro sobre Baudelaire os 36 

“arquivos temáticos” (Apêndice II), os “maços” (BENJAMIN, 2006, p. 72) do conjunto de 

Notas e Materiais inicialmente em 30 novas categorias temáticas (cf. Apêndice III e Apêndice 

IV), de modo que o “Baudelaire” se desdobrasse a partir da mesma base documental, por 

meio de um novo arranjo, de Passagens. Portanto, o sistema de “siglas de transferência” pode 

ser lido, deste modo, como um dos planos do desdobramento de Passagens orientado ao 

“Baudelaire”. 

                                                 
350

 A edição alemã indicou inicialmente 32 e depois 33 siglas diferentes anotadas em Notas e Materiais. O 

surgimento dos “manuscritos parisienses” mostrou que Benjamin utilizou 30 siglas, portanto, não utilizou três 

das siglas marcadas em Notas e Materiais no “plano de construção” (BOLLE, 1996, p. 73, nota 25). Em um 

segundo plano, por ocasião da “revisão” e da “transposição” de Passagens ao “Baudelaire”, Benjamin seleciona 

13 das trinta categorias originais e, por fim, ainda adicionou mais quatro categorias (cf. abaixo). A descrição das 

formas e das cores das “siglas” se encontra nos GS V, p. 1264-1277. 
351

 Mesmo não sendo disponível, naquele momento, a Rolf Tiedemann a explicação definitiva do significado 

daquelas siglas, a sua cuidadosa edição de Passagens elaborou uma rigorosa lista, na qual foram indicadas as 

siglas que foram marcadas em cada um dos milhares de trechos de Notas e Materiais (GS V, p. 1264-1277) (cf. 

também a nota do editor da versão brasileira BENJAMIN, 2006, p. 1011). 
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O sistema de siglas em cores é o elemento que mais chama a atenção neste primeiro 

momento de modelização das Passagens orientada ao “Baudelaire”; tanto pelo 

desconhecimento inicial quanto ao seu significado quanto pela relação desta estratégia com o 

pensamento de Walter Benjamin – por exemplo, a predileção do filósofo por modalidades não 

tradicionais e experiências escriturais (BOLLE, 1996). As siglas figuram, portanto, como 

“recurso [...] classificatório”
352

 (BOLLE, 1996, p. 41) que exibe a estratégia de arranjo sob a 

perspectiva da constituição de um “modelo em miniatura”, de uma particular abreviação
353

 de 

Passagens nos planos do livro sobre o poeta francês.  

Aquele procedimento de modelização, de acordo com Espagne e Werner, se apresenta 

como “extração” do “Baudelaire” de Passagens, a partir de um “característico” “duplo 

movimento de expansão e contração” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 861) dos materiais ali 

reunidos. Este “movimento” marca assim a reorganização de Passagens ao Baudelaire, mas 

não uma mera reorganização, e sim a transformação do “Trabalho das passagens” em um 

modelo que orienta os desdobramentos dos “planos” do Baudelairebuch a partir, mas, mais e 

fundamentalmente, para além dos materiais lá reunidos. 

Logo, o novo arranjo figurado nas novas categorias temáticas é ao mesmo tempo um 

“modelo” – uma característica abreviação da discussão de Passagens – e a força de expansão 

do projeto – as referências e os temas não pararam de avançar sobre novos materiais 

bibliográficos; ao contrário, como Espagne e Werner indicam, o “Baudelaire” forçou o 

“Trabalho das passagens” (que originalmente orienta o “Baudelaire”) em direção a uma 

bibliografia “significativamente maior”
354

 (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 852). Dessa 

forma, os pesquisadores podem afirmar que o “Baudelaire” deve ser compreendido tanto 

como um desdobramento material quanto um “desdobramento teórico-filosófico” das 

                                                 
352

 Michel Espagne e Michael Werner identificam o “caráter privado” do uso das siglas coloridas como principal 

obstáculo para a intepretação (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 864) da “realidade” “mais secreta e mais 

profunda” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 864) que está para além do “aspecto funcional das cores” e das 

formas das siglas. Mostra-se evidente que é impossível definir com certeza o significado particular das siglas, 

mas isto não quer dizer que sua função – que nossa leitura tenta privilegiar – não pode ser apontada, nem mesmo 

que as siglas possam ser tema de leitura e discussão (cf. a interpretação de Willi Bolle, citada na seção seguinte). 

Um exemplo desta interpretação é o reconhecimento da importância fundamental do sistema alfanumérico de 

classificação de Notas e Materiais (cap. 03), também destituído de um “valor em si”, talvez exatamente por isso 

possa se ressaltar sua importância como operação com os materiais. 
353

 Que pela força de seu desenvolvimento ultrapassa – tanto em termos de quantitativo quanto na medida de sua 

realização – a obra tardia de Benjamin. 
354

 Esta constatação deve ser compreendida no contexto da sobreposição da “esquematização” dos materiais do 

“Baudelaire” e do complexo de Notas e Materiais. Em seus últimos anos, Benjamin não deixou de avançar nas 

Passagens em favor do “Baudelaire”, mas passou a orientar as discussões de Passagens conforme os 

desdobramentos teóricos e temáticos dos planos de um livro sobre o poeta francês e de considerações teóricas 

sobre a história (as “teses”). 
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Passagens (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 863), assim como as estratégias de classificação 

dos materiais é aqui compreendido como imagem destes desdobramentos.  

Apresenta-se assim a ideia de que as siglas em cores devem ser compreendidas como 

aspecto dos primeiros desdobramentos do “Baudelaire” – da etapa da “esquematização” na 

“segunda parte do trabalho” (cf. abaixo) – isto é, como pertencentes a um momento específico 

da elaboração e arranjo de novas categorias temáticas.  

Além de possibilitar a decodificação das (na ocasião da edição de Passagen-Werk em 

1982, “misteriosas”) “siglas coloridas”, o tema das particularidades do sistema de 

classificação da obra tardia de Benjamin em função do Baudelaire revela outra nuance: o “uso 

das cores”. Além das cores das siglas, Benjamin utilizou papéis de cores diferentes – para 

diferentes “tipos de textos (Textsorte)” – bem como marcou “subcapítulos” e categorias 

temáticas também com cores específicas (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 864). O uso de 

papéis de cores diferentes aparece, por exemplo, na elaboração das “notas de regência” 

(“notes de régie”, “Werkregie-Notizen”, Espagne; Werner) e nas “folhas azuis” (“feuillets 

bleus”; “Motivgruppierungen” (GS VII, p. 740)) – ambos grupos apresentados e discutidos a 

seguir – assim como a marcação de textos aparece em trechos sublinhados de acordo com a 

cor atribuída à categoria (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 60-64). Por conseguinte, os 

procedimentos classificatórios, as estratégias “historio-gráficas” (Bolle) da orientação de 

Passagens ao “Baudelaire” são emblematicamente ilustradas pelas siglas em cores. Mas além 

deste aspecto do arranjo de Passagens em relação ao “Baudelaire”, outros elementos podem 

ser destacados. 

O sistema de classificação por cores (seja das siglas, dos papéis ou das marcações no 

texto) ressaltam uma imagem do aspecto central da relação de Passagens e o “Baudelaire”. 

Trata-se mais uma vez do aspecto de construção (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 599) 

(BOLLE, 1996b; 1996, p. 53). As cores, ao lado de sua função estético-classificatória, 

engendram uma particular estratégia de operação com as noções teórico-conceituais 

propulsoras do pensamento tardio de Benjamin. Trata-se da noção central de construção 

teórico-metodológica da história a partir das noções de orientação e arranjo. 

Tanto o recurso das siglas como o procedimento constituidor de “indexação” 

(ESPAGNE;WERNER, 1984; 1987; 2007), de sucessivos rearranjos
355

 dos trechos de Notas 

                                                 
355

 Rearranjados na medida em que os trechos de Notas e Materiais – previamente classificados, sob o sistema de 

siglas alfanuméricas e no contexto das “Apresentações” (cap. 03) – foram reclassificados e reindexados – 

individualmente, de acordo com a adequação atribuída pelo autor ao trecho – em uma nova sequência (também 

organizadas entre si) de “categorias temáticas” (cf. Apêndice III e Apêndice IV). 
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e Materiais na orientação das Passagens ao “Baudelaire” se apresentam como núcleo 

estruturante da obra (e de sua sobrevivência). O primeiro plano (nível) da obra tardia de 

Benjamin é a coleção extensiva de materiais e referências, no interior da qual reside a 

estrutura teórico-conceitual que daí se origina, articulada aos procedimentos metodológicos, 

do aspecto construtivo, como produto e constituidor de suas atmosferas.  

A leitura empreendida nesta tese reconhece assim a centralidade do tema da 

“construção” (nas figuras de orientação e de arranjo dos materiais e temas), a deslocando para 

o âmago de Passagens e para além no “Baudelaire” – mesmo que, reconhecidamente, motivo 

da extinção da obra
356

 – como desdobramento da filosofia de Walter Benjamin. Tal “além” 

deve ser reconhecido tanto nas formulações precedentes – que deram origem aquela 

perspectiva construtiva – como as posteriores, relacionadas aos reveses da história do 

“Baudelaire”, bem como de sua característica recepção. Trata-se de ler o fenômeno da 

classificação em cores (siglas, papeis e marcações) como uma das – talvez a que chame mais 

a atenção pela sua “qualidade estética”, mas apenas mais uma – estratégias construtivas 

mobilizadas pelos conteúdos reunidos e pelas concepções teórico-metodológicas por eles 

engendradas. 

A hipótese de rearranjo, das sucessivas “recategorização” dos materiais, parte da ideia 

de que o procedimento construtivo instituidor do destino e da pós-história de Passagens 

compõe-se na origem, nos próprios desdobramentos (anteriores e posteriores) do trabalho de 

Passagens. Por isso, o “desdobramento” de Passagens no “Baudelaire” é lido assim como 

modelização daquelas nas estratégias promotoras e engendradas por esse.  

Como se pode constatar, desde os “Primeiros esboços”, passando pelo primeiro 

arranjo de temas (nas “Apresentações”) até a constituição do complexo de Notas e Materiais 

(cf. cap. 3), Benjamin experimenta procedimentos classificatórios de modo a instituir 

específicas mobilizações dos materiais reunidos e em processo de constante reunião (da teoria 

engendrada pela reunião e pelo arranjo) –, procedimento este que se mantém e que se 

demonstra nos “manuscritos parisienses” do “Baudelaire” – no duplo movimento de reunião 

extensiva de referências e a “extrema condensação” dos materiais – identificado por Espagne 

e Werner “como origem”
 357

, da qual o “Baudelaire’ é extraído” “por antecipação” “do grande 

                                                 
356

 Espagne e Werner ressaltam apenas o “Baudelaire” como desdobramento e extinção de Passagens. Aqui se 

ousa abranger a interpretação para o núcleo do procedimento construtivo (da experiência historiográfica) de 

Passagens, como mobilizador da extinção de ambos os projetos. 
357

 Após a descoberta (tardia) desta fortuita menção da “origem” – que a bem da verdade não deixa claro a alusão 

à categoria da origem – na relação entre Passagens e o “Baudelaire”, a tese aqui tentada ganhou força perante a 

complexidade da empreitada. 
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projeto das Passagens” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 862). Radicalizando a hipótese da 

“origem” do “Baudelaire” em Passagens essa leitura dialoga com a estrutura desta tese, que 

reconhece Passagens como processo, passagem enredada pela origem da obra tardia de 

Benjamin – entre sua pré-história, a história de suas origens e de seus contextos (cf. parte I e 

II), e de sua particular continuação/sobrevivência (cf. partes II e III).  

Willi Bolle ressalta que “em comparação com o exposé de 1935” os desdobramentos 

de Passagens ao “Baudelaire” representam “dois avanços qualitativos”: “A descoberta de uma 

perspectiva – e, com isso, a opção por uma historiografia monadológica, inaugurada no livro 

sobre o drama barroco” e a “substituição de categorias de coleção e inventário por categorias 

construtivas [...]” (BOLLE, 1996, p. 53; grifo nosso). Trata-se, para Willi Bolle, da noção de 

“história como construção” (BOLLE, 1996b, p. 04 ss.). No que se refere àquela importante 

consideração de Bolle, concernente a leitura aqui empreendida, se reconhece a variação de 

perspectivas (nos planos do projeto de um livro sobre Baudelaire) como desdobramento do 

ciclo da “origem” (Trauerspielbuch e gênese do “Projeto das passagens”), e ainda, o elemento 

construtivo das categorias do momento ulterior do projeto como avanços da tentativa 

historiográfica em experiências distintas – do momento original, sob a influência surrealista 

(dos trechos elaborados em parceria com Hessel e de parte dos “Primeiros esboços”, cf. cap. 

3), passando pela tentativa “enciclopédica” da classificação/montagem historiográfica de 

temas, tomado por Adorno como parte “principal” do projeto, e por isso se destacando o 

conjunto de Notas e Materiais na edição alemão de Passagens (cf. parte II) e as tentativas em 

torno do “Baudelaire” como modelo de Passagens – mas orientadas a uma determinada 

concepção de história, produzida nas passagens do processo. 

Em termos de procedimento, o primeiro
358

 plano (aqui projeto, mas também nível) da 

recategorização de Notas e Materiais consistiu no procedimento de reunir “tiras de papel”
359

 

nas quais Benjamin escreveu, no canto superior esquerdo: a) o nome da “unidade temática”, 

isto é, a nova categoria temática;  b) em algarismos romanos a indicação da parte do plano a 

qual nova ficha pertenceria (I, II ou III) (ambas as informações disponíveis no Apêndice III);  

c) a sigla alfanumérica (como em Notas e Materiais) correspondente ao trecho selecionado  

                                                 
358

 Como foi possível esboçar na parte anterior deste trabalho, os planos de constituição de Notas e Materiais 

foram marcados por procedimento de categorização que originou, deu margem às estratégias construtivas 

posteriores, bem como a pressão temática (em direção ao “Baudelaire”) assim como das concepções teórico-

conceituais desdobradas. 
359

 Este momento de “esquematização” do “Baudelaire” aparece, de acordo com os editores, no conjunto de 58 

tiras de papel separadas por grampos em quatro grupos, correspondentes às três partes do livro planejado e a 

quarta às “categorias suprimidas” e “não classificadas” (BENJAMIN, 2013, p. 75) (cf. Apêndice III). Este 

conjunto de texto é a parte mais volumosa do quinto envelope descoberto por Agamben na BN (cf. anotações 

anteriores). 
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além de um “título” que “apresenta seu conteúdo temático” (BENJAMIN, 2013, p. 75) e/ou 

uma “breve definição” ou “resumo” – que justifica o quê “levou [Benjamin] a enquadrar 

[determinado fólio/trecho de Notas e Materiais] em tal [nova] categoria [temática]” 

(ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 855); isto é, uma espécie de frase-chave, por assim dizer – 

além da marcação da sigla multiforme e multicolorida, cada uma delas correspondente a uma 

das novas categorias
360

 (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 853).  

Como mencionado, o plano do “Baudelaire” programava a obra em três partes
361

. Com 

a revisão (indicada com palavra “durchgesehen” nos fólios dos “manuscritos parisienses”) e 

“esquematização (Schematisierung)” de Notas e Materiais (Bolle), Benjamin prepara 30 

novas categorias temáticas a partir das quais se constituiria as três partes do esquema do 

“Baudelaire” – nas quais fora indicado com número romano a sua respectiva parte 

(BENJAMIN, 2013, p. 65; GS VII, p. 739).  

Os editores do “Baudelaire” ainda ressaltam que tal reclassificação dos materiais em 

nada se assemelha a uma mera arbitrária montagem de temas, mas exibem um princípio 

construtivo, desdobrado
362

 a partir de Notas e Materiais (BENJAMIN, 2013, p. 65). Para os 

                                                 
360

 A edição do “Baudelaire” chama a atenção para o fato de que não é possível determinar a ordem dos trechos 

no interior de cada nova categoria temática. Sendo assim os editores optaram por organizar as categorias de 

acordo com a possível ordem em que foram encontradas na BN (BENJAMIN, 2013, p. 76). 
361

Os primeiros títulos provisórios atribuídos por Benjamin às três partes do “trabalho” – naquela ocasião, um 

longo ensaio, “modelo miniatural” do “Trabalho das passagens” (BENJAMIN, 2006b, p. 365) – mencionados 

em carta à Horkheimer (abril de 1938) foram: Ideia e imagem, Antiguidade e Modernidade e O novo e sempre-

igual (BENJAMIN, 2006b, p. 366).  Mesmo nesta primeiríssima fase dos planos do “Baudelaire” – nos quais o 

projeto de um livro ainda nem existia – os temas desdobrados ensaiam-se na centralidade da alegoria como tema 

da “construção” poética de Baudelaire, na primeira parte, a “transposição de Paris” da segunda parte e a 

“mercadoria como realização da visão alegórica em Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 366) na terceira parte; 

assim como a estrutura tríplice, do ensaio/livro (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 599) e (ESPAGNE; WERNER, 

2007, p. 868 s.) – fazendo referência ao núcleo da orientação, o fundamento dialético de Passagens, como 

aparecerá ao fim desta seção – na qual a terceira parte aparece como “síntese” e a segunda como “antítese” na 

“estrutura do todo” do Baudelaire como “orientação de elementos factuais e estruturais decisivos para as 

‘Passagens” (BENJAMIN, 2006b, p. 380). A orientação das Passagens ao Baudelaire ou precede ou coincide 

com as origens desse, ou, nas palavras de Benjamin “o ponto de convergência das Passagens teria de determinar 

também a construção do ‘Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 373). Os outros títulos provisórios das três partes 

do livro “Baudelaire” – Baudelaire como autor alegórico, A Paris do Segundo Império em Baudelaire e A 

mercadoria como objeto poético – bem como o título geral do planejado livro Charles Baudelaire – Um Poeta 

Lírico no Auge do Capitalismo – como indicam os editores (BENJAMIN, 2006, p. 1013; GS I, p. 1089), foram 

mencionados por Benjamin em carta à Horkheimer (setembro de 1938) (BENJAMIN, 2006b, p. 379-381), por 

ocasião da entrega da “segunda parte do livro sobre Baudelaire, em três seções” (BENJAMIN, 2006b, p. 379). É 

importante ainda ressaltar que estes últimos títulos – provisórios que acabaram por permanecer – precederam a 

recusa do ensaio sobre Baudelaire pelo Instituto, bem como parte da reestruturação dos planos (de acordo com a 

cronologia de elaboração dos esboços (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 857, 858-859)). Na edição do 

“Baudelaire” as três seções são chamadas pelos seus editores de “Listes de thémes” (BENJAMIN, 2013), em 

referência à estruturação em novas “categorias temáticas” (Apêndice III). 
362

 Aqui também se evidencia a diferença da leitura aqui proposta em relação às interpretações dos principais 

comentadores do “Baudelaire” e de sua relação com as Passagens: o princípio construtivo é tanto reconhecido 

nas primeiras experiências teórico-conceituais (na estrutura de reunião e arranjo dos materiais que lhe subjaz) do 

ciclo de Passagens (desde os “primeiros esboços” até o trabalho em Notas e Materiais, passando pelas 

apresentações, exposés) quanto como elemento propulsor das relações (teórico-construtivas) de Passagens 
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editores, elaboração do “Baudelaire” em cada um de seus planos exibe um “movimento de 

deslocamento da forma no corpo vivo do material (mouvement de dislocation de la forme 

dans le corps vivant du matériau)” (BENJAMIN, 2013, p. 66), isto é, exibem, por assim 

dizer, no novo arranho dos temas, às novas problemáticas, ênfases, desafios e potencialidades 

dos materiais ali reunidos.  

Este exercício de forma se manifesta tanto na relação entre o “Trabalho das 

passagens” e o “Baudelaire” quanto na estrutura interna desses, na elaboração das novas 

categorias, no caráter flexível dessas – que resultam no “desaparecimento”, dissolução em 

outras categorias ou supressão, de treze das trinta categorias originais – bem como nas 

orientações “meta-textuais” – dispostas nas “notas de regência” – e na recategorização mais 

tardia, nas articulações teóricas das “folhas azuis” (cf. Apêndice IV).  

Apesar da “esquematização” do “Baudelaire” ser apresentada como “primeiro plano” 

da orientação de Passagens ao Baudelaire, não se trata de um esquema meramente linear de 

composição, mas de uma estrutura de configuração, de uma primeira visada ao plano, – à 

superfície em deslocamento, ao complexo de textos do “Baudelaire”. Da mesma forma, mas 

já no contexto dessa interpretação, a “esquematização” do “Baudelaire” teve como modelo as 

operações iniciais com os materiais, presentes desde os primeiros momentos de Passagens; 

isto é, mesmo muito mais complexa e avançada, o trabalho com o “Baudelaire” deve figurar 

como particular desdobramento temático, teórico e formal do ciclo de Passagens. 

Ainda de acordo com M. Espagne e M. Werner, aquele procedimento de rearranjo de 

parte de Notas e Materiais se iniciou por volta do início de 1938 e foi chamado por Benjamin 

de “a esquematização do Baudelaire” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 853). Por esta datação 

é possível afirmar que toda a chamada última fase de elaboração de Notas e Materiais (1938-

1940) foi pelo menos paralela ao planejamento/elaboração do livro sobre Baudelaire. Se por 

um lado, o complexo de Notas e Materiais passa a tender fortemente para o “Baudelaire” – 

durante a “fase tardia” da reunião de materiais em Passagens foi adicionado todo o arquivo 

temático J-Baudelaire, de longe o maior deles, com 92 fólios (cf. Apêndice V) – por outro 

lado é preciso reconhecer que a operação metodológica (de arranjo, de reunião de temas, 

problematizações teóricas, etc.) de Notas e Materiais não foi interrompida, ao contrário, foi 

radicalizada
363

 e avançou significativamente a partir de 1938
364

. Para os editores do 

                                                                                                                                                         
orientadas ao “Baudelaire”, bem como nos desdobramentos estruturais (metatextuais), internos (a série de 

interrupções, a articulação descontínua dos momentos da elaboração) e posteriores (emergência, reveses e 

recepção) desse. 
363

 Em sistemas classificatórios e experiências em torno de arranjos engendrados em espaços de tempo cada vez 

menores: o arranjo de Notas e Materiais perfaz o período de 1927-1940, enquanto pelo menos cinco rearranjos 
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“Baudelaire”, estes momentos de esquematização consistem na “segunda parte do trabalho” 

(BENJAMIN, 2013, p. 64), precedida do momento de “revisão da literatura”, que corresponde 

à preparação do “Baudelaire” em uma “expansão” (e modelização) de Passagens
365

.  

Após aquele “primeiro momento”
366

 de recategorização dos materiais, mas, ainda 

durante a elaboração do novo arranjo, Benjamin “suprime treze das categorias previstas” 

inicialmente e as reúne em um grupo à parte (BENJAMIN, 2013, p. 75). Os editores do 

“Baudelaire” identificam tal operação à estrutura de “forma fluens” das novas categorias 

temáticas, o que permitiu a Benjamin suprimir, reagrupar e/ou fundir e criar novas categorias 

durante todos os momentos da elaboração (BENJAMIN, 2013, p. 76), revelando o aspecto 

mobilizável do uso das categorias e a manutenção da característica de tentativa, experimento, 

engendrada em Passagens (Apêndice IV). Trata-se de mais uma evidência de que o 

“Baudelaire” não pode ser compreendido como mero “resultado” de Passagens, mas como 

mobilizado a partir de seus fundamentos, notadamente seu aspecto construtivo. A “forma 

fluída” das categorias temáticas do “Baudelaire” foi operada, portanto, tanto a partir do 

trabalho interno (de adequação da pesquisa à orientação visada) quanto por meio da expansão 

contínua de Notas e Materiais (cf. acerca da coligação dos temas da expansão de Notas e 

Materiais e sua influência nas sucessivas reorganizações do ‘Baudelaire’, cf. seções 

seguintes). 

O desdobramento das Passagens em relação ao “Baudelaire” e a específica relação 

deste com a obra tardia de Benjamin pode ser exemplificada por breves definições dessas, 

elaboradas por seu autor em momentos distintos. Durante o processo de produção do ensaio A 

Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire (planejado como segunda parte do livro 

“Baudelaire”) Benjamin escreve (em 03 de julho) a Max Horkheimer (esse, enquanto diretor 

do Instituto): “[...] o ponto de convergência das ‘Passagens’ teria de determinar também a 

                                                                                                                                                         
das categorias do “Baudelaire” (três a partir das 30 categorias originais, a adição de quatro novas categorias e o 

“esquema de coordenadas” cf. a seguir) acontecem em cerca de dois anos. Radicaliza-se também a modalidade 

da classificação – na sucessiva passagem para sistemas cada vez mais complexos, nas siglas multiformes e 

multicoloridas, bem como nos traços e papéis – e no caráter antitético da orientação de Passagens – na radical 

expansão representada pela passagem dos “Primeiros esboços” ao complexo de Notas e Materiais  e na radical 

condensação do “Baudelaire”. 
364

  Entre os arquivos temáticos que expandiram na chamada “fase tardia” estão D – O Tédio, Eterno retorno, N 

– Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, m – Ócio, Ociosidade (sendo o último, também inteiramente 

constituído na “fase tardia” e de grande importância para a coligação dos temas do “Baudelaire” e da teoria da 

experiência e do trabalho na obra tardia de Benjamin) (ainda cf. capítulo 3) (cf. também o Apêndice V). 
365

 Para os editores de “Baudelaire”, a primeira etapa de elaboração do livro coincide com a etapa indicada pelos 

editores das Notas e Materiais, como a “fase tardia” de Passagens – a expansão do arquivo temático [J], bem 

como os temas de teoria do conhecimento, etc. (BENJAMIN, 2013, p. 32). 
366

 “Primeiro momento” para os editores do “Baudelaire”. Mais uma vez ressalta-se que os momentos da 

orientação de Passagens ao “Baudelaire” não podem ser entendidos como articulações lineares-causais, pois 

demonstram isso formalmente, metodologicamente e teoricamente. 
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construção do ‘Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 373). Cinco dias depois escreve à G. 

Scholem: “[...] Se esse trabalho [o “Baudelaire”] me sair bem, consegui com ele chegar a um 

modelo rigoroso do trabalho sobre as Passagens” (BENJAMIN, 2006b, p. 370).  Em agosto 

do mesmo ano, escreve desta vez, à Pollock: “Este livro [o “Baudelaire”] não se identifica 

com as ‘Passagens de Paris’, mas contém, não apenas uma parte significativa do material 

reunido sob o signo das Passagens, mas também um certo número de [seus] conteúdos 

filosóficos” (BENJAMIN, 2006b, p. 376). No contexto da reelaboração de A Paris do 

Segundo Império na Obra de Baudelaire – que dá origem ao Sobre Alguns Motivos na Obra 

de Baudelaire – Benjamin escreve (em carta à Gretel Adorno, de junho de 1939): “Em 

nenhum outro trabalho anterior tive uma consciência tão aguda do ponto de fuga para onde 

(agora vejo: desde sempre) convergem todas as minhas reflexões, por mais diversos que 

sejam os pontos de partida” (BENJAMIN, 2006b, p. 406). Este conjunto de exemplos, 

inclusive já mencionados anteriormente, demonstra quanto o processo de elaboração do 

“Baudelaire”, especificamente no que se refere ao problema da construção, do arranjo dos 

materiais e das experiências histórico-filosóficas
367

 de Passagens a partir do qual ele se 

formava, era determinado pela própria experiência de sua construção. Dos diversos pontos de 

partida – dos mais de quatro mil trechos de Notas e Materiais, por exemplo – o conjunto de 

reflexões se orientava à construção do Baudelaire, teórico e metodologicamente. Algumas 

características do problema da construção do “Baudelaire” serão discutidas a seguir como 

elementos do arranjo e orientação de Passagens ao “Baudelaire
368

”.  

Como mencionado, após o primeiro plano de arranjo das categorias temáticas, das 

trinta categorias iniciais, Benjamin elaborou um novo plano a partir da manutenção, separação 

e/ou dissolução das categorias iniciais. Tal operação com as categorias temáticas é tanto 

mencionada na edição do “Baudelaire” quanto discutida no estudo de M. Espagne e M. 

Werner (1984, p. 603-604) como parte da “segunda fase da ‘esquematização”, realizada 

durante o ano de 1938 (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 603). Tal “fase” pode ser ilustrada, 

primeiro na “dissolução” das categorias “Lesbos” e “Antiguidade parisiense” na categoria “O 

herói” (todas pertencentes à segunda parte do plano) (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 603) e 

também, na dissolução e fragmentação da categoria “Prostituta” – esta última, pertencente à 

                                                 
367

 E aqui, como reiteradamente mencionado, deve-se incluir sob “experiência” tanto os experimentos teórico-

conceituais e temáticos do ciclo de Passagens, quanto a história de seus contextos de produção e recepção. 
368

 A divisão do elemento central da “construção” nesta etapa de nossa análise do “Baudelaire” em aspectos de 

arranjo e de orientação visa estruturar as discussões em metodológicas e teóricas, sem isolar estes aspectos que 

se mostram indissociáveis no trabalho de Passagens em relação ao Baudelaire. Correspondem também a esta 

esquematização, a esta “abstração” do processo real de produção do Baudelaire que aqui se tenta reconstruir, as 

perspectivas “externa” e “interna” de operação com as categorias temáticas, também indissociáveis. 
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segunda parte do plano foi incorporada às categorias “O herói” (da segunda parte) e “A 

mercadoria” (da terceira parte) (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 97).  

Aquela operação ainda pode ser exemplificada, também seguindo Espagne e Werner, 

na “remodelação (umgestellt)”, que consiste no plano do primeiro capítulo, na supressão das 

categorias “Banimento do orgânico
369

”, “[notas sobre] Gautier” e no plano do terceiro 

capítulo, pela supressão das categorias “[notas sobre] Dante”, “[elementos] fisionômicos”, 

“Reação política” e “salvação” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 603). Deste exemplo, pode-

se mapear a operação com as categorias a partir de procedimentos que lhes são inerentes – a 

“dissolução” de categorias em outras. Além destes aspectos, este trabalho “interno” com as 

categorias, aparece como complexa indexação de trechos – também discutida por Espagne e 

Werner, mencionada abaixo – e a subdivisão das categorias em subcategorias – ambos os 

procedimentos melhor acompanhados um pouco mais adiante.  

Do ponto de vista “externo”, por sua vez, além da utilização do sistema de 

classificação em cores das categorias temáticas e a “remodelação” – separação/supressão de 

categorias – pode-se também identificar tanto as etapas do “arranjo” quanto a criação de 

novas categorias. Tais aspectos serão discutidos imediatamente a seguir. 

Concernente à criação de quatro novas categorias, no início de 1939, diante do 

desconhecimento de seu “lugar” nos “planos”, seu significado particular, se exibe no 

significado do próprio procedimento de categorização. Conforme o trabalho avançava, 

significativamente um avanço em reveses – o surgimento das quatro novas categorias 

coincide com a “reformulação” de certa forma “forçada” (mas provocada [...] cf. cap. 04) do 

ensaio sobre Baudelaire – Benjamin pôde mobilizar a força de Passagens em novas 

tentativas; o substrato destas novas tentativas não poderia ser outro senão novas categorias 

temáticas que, de certa forma, operavam implicitamente naquela “reformulação”.  

As quatro novas categorias – “Passagens”, “A multidão”, “O traço” e “O valor de 

troca” (BENJAMIN, 2013, p. 854-931) – aparecem explicitamente relacionadas ao tema da 

remodelação do ensaio sobre “Baudelaire” centralizado no tema do flâneur.  Pode-se afirmar 

que a relação entre a categoria central (ESPAGNE; WERNER, 1984), O flâneur e a massa e 

as quatro novas categorias temáticas correspondem à relação entre as Passagens e o 

“Baudelaire”: o problema da construção, que Benjamin reconhecera na resposta da recusa do 

ensaio por parte de Adorno (BENJAMIN, 2006b, p. 391, cf. capítulo anterior), só poderia ser 

resolvido por um novo arranjo, por novas experiências construtivas – que consequentemente 

                                                 
369

 No artigo de 1984, Espagne e Werner indicam o nome incorreto desta categoria temática (BOLLE, 1996, p. 

73, nota 25). 
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provocariam novos reveses
370

. De antemão, se pode mencionar que por ocasião da recusa do 

ensaio sobre Baudelaire por parte do Instituto as categorias temáticas da segunda parte do 

“Baudelaire” não foram apenas reorganizadas – como testemunham as “folhas azuis”, 

mencionadas abaixo – mas também deram origem a um desenvolvimento autônomo, mas 

mobilizado a partir dos materiais de Passagens – aqui já lidos sob a perspectiva da segunda 

parte do Baudelaire (cf. seção seguinte). 

O outro aspecto “externo” da operação com as categorias se mostra como um dos 

temas mais complexos do ciclo de produção do “Baudelaire”. Trata-se da supressão ou 

separação
371

 de categorias temáticas ao longo da elaboração dos planos. As categorias 

separadas/suprimidas, encontradas no conjunto dos “manuscritos parisienses” reunidas em um 

mesmo grampo (cf. acima) ainda figuram como um problema para a discussão do 

“Baudelaire”. Mostra-se impossível saber quais eram seus destinos em relação à obra tardia 

de Benjamin. Mas a qualidade deste procedimento deve ser destacada, para além de seu 

destino.  

Na estrutura da terceira parte do Baudelaire, a separação de categorias “Jugendstil” e 

“Progresso”, “Salvação” e “Tradição” – notadamente, categorias centrais para as discussões 

temáticas empreendidas desde os Primeiros Esboços até o nível de Notas e Materiais (cf. cap. 

03 e 04) – deve figurar mais como destaque das categorias que permaneceram na estrutura do 

que como desvalorização das categorias “separadas”. Além das questões estratégicas, da 

urgência do projeto perante suas condições de produção, o procedimento de permanente 

redução – na “modelização” do “Baudelaire” em relação às Passagens – pode também ser 

entendido uma espécie de concentração, adensamento das energias metodológicas e teóricas 

produzidas pelo arranjo dos materiais. A configuração mais tardia do plano “Baudelaire”, 

mesmo permanentemente provisória, exibe o arranjo dos “diversos” pontos de partida, mesmo 

e também a partir dos pontos talvez abandonados ou protelados. Este aspecto reúne as 

                                                 
370

 Para Ansgar Hillach, as críticas de Adorno às Passagens são “inevitáveis”, no sentido que provavam a 

particularidade do “tipo de dialética (Art der Dialektik)” de Benjamin (HILLACH, 2011, p. 219), especialmente 

seu caráter “imagético” e teórico. 
371

 A edição do “Baudelaire”, como mencionado acima, indica que a “planta de construção” do Baudelaire 

estava dividida em quatro grupos de folhas: as três primeiras correspondentes às três primeiras partes dos planos 

sobre o “Baudelaire”, o terceiro conjunto correspondente às categorias “suprimidas” e aos trechos “não 

classificados” (BENJAMIN, 2013, p. 75). As categorias temáticas “suprimidas” aparecem na edição do 

“Baudelaire” no final de cada seção, às quais originalmente pertenciam (BENJAMIN, 2013, p. 77), enquanto os 

trechos “não classificados” aparecem no final das “listas de temas” (BENJAMIN, 2013, p. 608-604). A questão 

de se saber se tais categorias seriam utilizadas (então são categorias “separadas”) ou não (seriam assim 

categorias “suprimidas”) ainda não pode ser resolvida, embora sua problematização seja fundamental. Assim 

como da parte de Notas e Materiais não diretamente utilizada no “Baudelaire”, o destino destas categorias 

suprimidas/separadas se torna mais significativo por não poder ser resolvido. 
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perspectivas do “arranjo” às da “orientação” dos materiais, ou os aspectos “externo” e 

“interno” do trabalho com as categorias. 

Além de serem permanente e experimentalmente rearranjados de diversos modos, os 

materiais do “Baudelaire” foram durante seu processo de elaboração trabalhados e 

retrabalhados a partir das noções teóricas ali forjadas. Os materiais categorizados e 

recategorizados foram por sua vez divididos por Benjamin em “subcategorias” – “subgrupos 

temáticos” (BENJAMIN, 2013, p. 668), “agrupamento de temas” para os editores alemães 

(GS VII, p. 740), ou ainda “subcapítulos/subtópicos” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 617) – 

no interior de cada categoria temática, procedimento testemunhado pelas chamadas “folhas 

azuis (feuillets bleus)” (BENJAMIN, 2013, p. 668; GS VII, p. 740). 

 Apresentadas por Michael Espagne e Michel Werner como etapa de mobilização dos 

capítulos, “tentativa de estruturação dos capítulos (Kapitelgliederungsversuche)” (ESPAGNE; 

WERNER, 1984, p. 616) e pelo editor alemão como “agrupamento de temas 

(Motivgruppierung)” (GS VII, p. 740-741), as “folhas azuis” marcam a fase de rearticulação 

das categorias temáticas a partir de “palavras-chave” (BOLLE, 2011, p. 417) selecionadas por 

Benjamin para se apresentarem de certa forma como núcleos das discussões protagonizadas 

nas categorias.  

Aquele manuscrito é formado por um “conjunto de dezesseis folhas azuis” – daí o 

nome atribuído pelos editores – no qual Benjamin reorganiza os temas de Notas e Materiais 

(GS VII, p. 740) no interior de cada categoria temática e das respectivas subcategorias do 

“Baudelaire” (cf. Apêndice VII) (BENJAMIN, 2013, p. 668). A partir destes manuscritos é 

possível exemplificar o que aqui se chama de trabalho interno com as categorias. A parte isto, 

a configuração dos materiais presente nas “folhas azuis” se mostra como o mais tardio (GS 

VII, p. 740), mas provavelmente não definitivo arranjo dos materiais do “Baudelaire”. 

Naquele conjunto de folhas azuis, mesmo sem indicação da sigla alfanumérica dos 

índices (utilizada na classificação de Notas e Materiais) os trechos são identificáveis – 

“graças à indicação [por Benjamin] dos temas” (BENJAMIN, 2013, p. 698), isto é, de uma 

frase que resume o trecho, além de exibirem uma relação imediata com as categorizações 

anteriores, pelo sublinhado em cores correspondentes a cada categoria temática (BENJAMIN, 

2013, p. 77). O processo de classificação dos materiais
372

, mesmo assumindo aqui um caráter 

implícito, continua a compor a estratégia da operação. 

                                                 
372

 A edição dos GS relaciona a nova organização nas “folhas” azuis de apenas três categorias (GS VII, p. 740). 
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Portanto, as “folhas azuis” exibem mais um dos níveis – contudo, mais do que apenas 

mais um momento – do arranjo do “Baudelaire” (cf. comparar os Apêndices II, III, IV e VII). 

A edição do “livro” reproduz, a título de exemplo, a configuração ensejada nas folhas azuis da 

categoria temática “Alegoria” (BENJAMIN, 2013, p. 699), o quê elucida mais uma vez a 

força do princípio construtivo ensaiado no “Baudelaire”.  

Nas chamadas “folhas azuis” aparece também não apenas o arranjo dos materiais de 

acordo com seus subcapítulos, mas ainda uma configuração a partir da qual se pode perceber 

a função teórica dos trechos no interior do todo do projeto. Mesmo figurando como tema da 

seção seguinte, faz-se necessário adiantar que além da estrutura temática dos planos do 

“Baudelaire”, os manuscritos das “folhas azuis” exibem a mais avançada articulação dos 

temas e revelam mais uma vez o caráter de experimento, de tentativa daquela articulação ao 

lado da “provisoriedade” daquele arranjo. Mais do que em qualquer outro plano, se visualiza 

lá a substância temática da concepção de história como construção baseada no arranjo dos 

materiais. 

Outro aspecto pródigo da estratégia de reclassificação é reconhecido e partir da 

reorientação dos temas dos materiais promovida nas novas categorias, bem como pela 

demonstração de que os mesmos trechos, em determinadas circunstâncias, assumem nuances 

diferentes, de acordo com a posição que eles ocupam nos arranjos. Como exemplo dessa 

estratégia se pode destacar, primeiro a presença dos traços dos diferentes arranjos em todos os 

momentos da classificação – a classificação alfanumérica de Notas e Materiais aparece nas 

fichas das categorias temáticas da esquematização do “Baudelaire” –; ou ainda, o aspecto 

mencionado por Espagne e Werner quando chamam a atenção para a utilização de um mesmo 

trecho de Notas e Materiais em categorias temáticas diferentes, as chamadas “indexação 

múltipla (Mehrfachindizierung)” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 631) e “indexação dupla” 

de trechos (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 98). Como se pode perceber nas sucessivas 

“grades” (Espagne; Werner) ou planos (níveis) de classificação dos trechos, algumas vezes 

um mesmo trecho ocupa posições diferentes, assumindo no contexto da discussão uma 

qualidade específica, enfatizando muitas vezes – por sua articulação nessa posição – novas 

características da discussão ali empreendida.  

Trata-se, portanto, de um avançado e complexo procedimento de operação com os 

trechos indexados; o que também, se reconhecido como preparado nos primeiros momentos 

do ciclo de Passagens (por exemplo, na classificação alfanumérica ou na marcação de 

palavras-chave nos índices de Nota e Materiais, já nos primeiros momentos de sua 
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elaboração) pode indicar o caráter visionário das operações benjaminianas com os materiais, 

que ultrapassam o arquivamento das informações, mas intuem a operação a partir das 

informações arquivadas
373

. 

Um conhecido exemplo daquele procedimento de complexa indexação
374

 dos trechos 

aparece no que se refere ao trecho [N 2, 7]
375

, registrado originalmente em Notas e Materiais, 

mas presente tanto nas categorias temáticas “Alegoria”, pertencentes nos planos à primeira 

parte do “Baudelaire”, quanto na categoria temática “A mercadoria”, elemento da terceira 

parte dos planos. Mencionado por Espagne e Werner como exemplo da “múltipla indexação 

de trechos” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 631), esse mesmo trecho ocupa explicitamente 

posições diferentes dentro dos planos para a primeira e para a terceira parte do “Baudelaire”. 

Isto se constata pela diferença na frase-chave, os “resumos” (cf. acima), redigida por 

Benjamin, para o trecho em cada uma das categorias
376

.  Na prática, isto significa que na 

passagem do complexo de Notas e Materiais ao “Baudelaire” o trecho [N 2, 7] foi marcado 
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 Como se sabe, os experimentos em torno de sistemas de registro e de operação de informações marcam as 

origens dos primeiros computadores contemporâneos – quase no mesmo período das experimentações 

benjaminianas, mas, claro, a partir de campos do saber bastante distantes. A título de exemplo, temos o Pilot 

ACE (Automatic Computing Engine), desenvolvido pelo matemático e codebreaker britânico Alan Turing (1912-

1954). Projetado em 1946 e concluído em 1950, este projeto piloto representou na prática a reunião no mesmo 

dispositivo de duas elaborações fundamentais de Alan Turing em torno da computação, formuladas em suas 

“máquinas”: tanto o algoritmo quanto a “universal”, baseadas na concepção de operação automática de 

informações e na construção de aparelhos capazes de registrar informações (SCHECHTER, 2015). As 

“máquinas” de Turing consistiam, grosso modo, em formulações, primeiramente abstratas e depois materiais, de 

dispositivos capazes de operar a partir de um banco de dados/informações pré-registrado, selecionando e 

combinando as informações registradas. No mesmo período do projeto do ACE, arquétipo das contemporâneas 

máquinas digitais, Alan Turing também publicou um estudo que lançaria as bases para a ideia de inteligência 

artificial (FONSECA FILHO, 2007, p. 78-79) como desenvolvimento complementar daquelas “máquinas”, mas 

neste caso, capazes de promover aqueles registros e operações de maneira autônoma. 
374

 M. Espagne e Michel Werner também chamam a atenção para a característica indexação do trecho [N 2., 7], 

bem como para a importância deste trecho no contexto das discussões (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 681). 
375

 “Uma citação de Kierkegaard em Wiesengrund [Adorno], com este comentário: ‘Pode-se também chegar a 

uma mesma consideração do mítico quando se parte do elemento imagético. Quando, numa época de reflexão, 

numa representação reflexiva, vê-se o elemento imagético sobressair de maneira muito comedida e quase 

imperceptível, como um fóssil antediluviano, lembrando uma outra forma de existência que apagou a dúvida, 

talvez fiquemos surpresos com o fato de que o imagético tenha um dia desempenhado um papel ‘tão importante’. 

Esse ‘surpreender-se’ é refutado em seguida por Kierkegaard. No entanto, isso anuncia a mais profunda intuição 

sobre as relações entre dialética, mito e imagem. Pois não é como sempre vivo e atual que a natureza se impõe na 

dialética. A dialética detém-se na imagem e cita, no acontecimento histórico mais recente, o mito como passado 

mais antigo: a natureza como história primeva. Por isso, as imagens, como as do intérieur, que conduzem a 

dialética e o mito a um ponto de indistinção, são verdadeiros ‘fósseis antediluvianos’. Podem ser denominadas, 

segundo uma expressão de Benjamin, imagens dialéticas, cuja concludente definição da alegoria vale também 

para a intenção alegórica de Kierkegaard como figura da dialética histórica e da natureza mítica. Segundo ela, 

‘na alegoria, a facies hippocratica da história revela-se ao observador como paisagem primeva petrificada’. 

Theodor Wiesengrund-Adorno, Kiekergaard, Tübingen, 1933, p. 60. ■ Resíduos da história ■” (BENJAMIN, 

2006, p. 503; GS V, p. ) [N 2, 7]. 
376

 Na lista, elaborada por Rolf Tiedemann, na qual constam as siglas coloridas anotadas nos trechos de Notas e 

Materiais, pode-se contar pelo menos 72 trechos assinalados com mais de uma sigla, sendo dois desses 

assinalados com três – os trechos [J 9a, 1] e [J 52, 5] – e outros dois assinalados com quatro siglas – os trechos [J 

10a, 1] e [J 15a, 1]  (GS V, p. 1264-1277). 
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tanto com a sigla para a categoria “Alegoria” quanto com a sigla para a categoria “A 

Mercadoria”. Mas, como se vê, não se trata de uma mera “repetição” do mesmo trecho. 

No “plano” da categoria temática “Alegoria” o trecho em questão [N 2, 7] é precedido 

pela frase-chave: “A identificação da alegoria por Wiesegrund [Adorno] (facies hippocratica 

da história) e imagem dialética [mercadoria]” (BENJAMIN, 2013, p. 135). Já na categoria 

temática “A mercadoria”, Benjamin escreveu a frase-chave: “A mercadoria como imagem 

dialética [alegoria]” (BENJAMIN, 1013, p. 450). Concerne-se, nos dois casos, de 

recontextualizações específicas – a associação entre alegoria, imagem dialética e mercadoria – 

enfatiza no contexto da categoria “Alegoria” a possível associação – na identificação 

adorniana – entre alegoria e imagem dialética/mercadoria. Igualmente, na categoria “A 

Mercadoria”, o significado do trecho gira em torno da sobreposição explícita do conceito de 

imagem dialética à figura da mercadoria.  

Para além do caráter fundamental do arranjo temático (acompanhado na seção 5.3) do 

complexo conceitual alegoria-mercadoria-imagem dialética
377

, o exemplo da indexação 

daquele trecho pode assumir um aspecto fundamental nas discussões aqui empreendidas. 

Portanto, se reconhece na operação teórico-historiográfica presente na obra tardia de Walter 

Benjamin, em seus múltiplos níveis, estratégias e operações a partir do significado deste 

trecho e de seu tema; como tenta circunscrever a categoria da “origem”, demonstrar os 

desdobramentos da história (do “Projeto” e do conceito de história benjaminianos) em uma 

perspectiva monadológica, por assim dizer. 

Não escapa aos pesquisadores a demonstração do conceito de imagem dialética na 

dupla indexação daquele trecho. Para além da relação temática – a presença do trecho nos 

dois arquivos – os pesquisadores destacam o aspecto da “nova ligação” entre os temas da 

“alegoria e do mundo da mercadoria” que emerge do confronto entre as posições dos dois 

trechos (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 632), ilustrados nas frases-chaves, e que 

representam, de certa forma, a resolução temática do problema da associação da imagem 

dialética à forma da mercadoria (discutido na seção seguinte). Contudo, além da questão 

pontuada pelos pesquisadores, a partir do referido trecho é possível desdobrar tal discussão 

em alguns sentidos complementares, de acordo com o contexto desta interpretação. 

Primeiro, no que se refere à “utilização”, por assim dizer, do trecho [N 2, 7] nos planos 

do “Baudelaire”. Apesar de em seu plano mais tardio aparecer apenas nas categorias 

“Alegoria” e “A Mercadoria” (GS V, p. 1273), tal trecho porta referências a pelo menos mais 

                                                 
377

 Que também faz referência, no contexto desta tese, à passagem entre a “filosofia da história” – representada 

no contexto do Trauerspielbuch à técnica alegórica.  
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três níveis, por assim dizer, da obra benjaminiana; a saber, as discussões prefiguradas no 

Trauerspielbuch, os debates entre Benjamin e Adorno, o papel de tal trecho em Notas e 

Materiais. Concerne-se assim à múltiplas passagens; daquele trecho do Trauerspielbuch 

arranjado a sua primeira recepção por Adorno – em seu “Kierkegaard” (cf. 1.4) – em Notas e 

Materiais, de seu novo arranjo nos “planos” do “Baudelaire” e, nesse, de sua dupla utilização, 

que remete a mais um nível, o da relação entre a primeira e a terceira parte do “Baudelaire”. 

A história deste trecho, assim, no contexto da interpretação desta tese, pode 

representar a relação entre a passagem do tema filosofia da história (da modernidade) (tema 

da primeira parte), ao ciclo de Passagens como experiências teórico-conceituais (tema da 

segunda parte) e por fim, aos elementos da particular “continuação” da obra benjaminiana 

orientada ao “Baudelaire” (tema dessa terceira parte). 

Trata-se de se reconhecer a operação que as entrecruzadas referências do trecho [N 2, 

7] à feição de facies hippocratica da história submetida à estrutura da “natureza-história”, a 

partir da qual no Trauerspielbuch a história assume seu caráter crítico (GS I, p. 343), 

associado na obra tardia de Benjamin à força determinadora – na reunião dos temas de 

“representação”, “desmobilização”, “fechamento” – e libertadora, de exposição/mobilização, 

da história, representada pela noção imagem dialética. O tema apresentado no trecho, a 

“relações entre dialética, mito e imagem” (BENJAMIN, 2006, p. 503) [N 2, 7] é de certa 

forma atualizada por Benjamin desde o Trauerspielbuch, orientada ao “Projeto das 

passagens” e, por sua vez, remobilizada no contexto dos planos “livro” sobre Baudelaire. 

No Trauerspielbuch, como mencionado, o trecho ao qual Adorno faz referência em 

seu Kierkegaard e que, por sua vez Benjamin, transpõe para o conjunto de Notas e Materiais, 

relaciona à passagem da “filosofia da história” discutida no Trauerspielbuch  a uma 

concepção crítica da história, vinculada à possibilidade dos elementos de determinação (de 

“fechamento”) da história – em nível de teleologia da história – possam ensejar a crítica de 

tais elementos determinadores, na medida em que a associação entre imagem mítica, de 

estabilidade (da história representada como “protopaisagem petrificada”) e imagem histórica, 

de instabilidade (da história exposta, construída) se apresenta como “abertura” histórica. 

No contexto dos planos do “Baudelaire”, a passagem das discussões daquele aspecto 

de “resolução” (“determinação”) e “irresolução” (“indeterminação”), como correspondentes 

aos aspectos de “tese” e “síntese” das duas partes do “planos”, atingirá um importante 

significado no que concerne ao seu tema. Ainda acerca de [N 2, 7], reconhece-se que tal 
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passagem abstrata (temática, ou nos termos da interpretação daqui proposta) subjaz em 

primeiro lugar à operação material, por assim dizer, com aquela passagem. 

Também concernente aos aspectos “internos” do procedimento com as categorias e a 

constituição da estrutura aparecem as chamadas “notas de regência (notes de régies, 

Werkregie-Notizien)” (BENJAMIN, 2013, p. 619-625; GS VII, p. 745-763), de acordo com a 

nomenclatura atribuída por Espagne e Werner e utilizada na edição do “Baudelaire”, ou ainda 

as “reflexões sobre a construção”, como as chama o editor alemão
378

 (BOLLE, 2011, p. 417). 

Na edição do “Baudelaire”, as notas foram inseridas em duas partes, que precedem os textos 

(“Vers le texte)” (BENJAMIN, 2013, p. 619, 947), indicando a perspectiva dos editores de 

que tais notas marcam a passagem da classificação/esquematização dos materiais à redação. 

Já na edição alemã, as “notas de regência” aparecem sob o título de “folhas soltas 

(Einzelblätter)” (GS VII, p. 743) e reúnem também o “esquema de coordenadas” 

(mencionado abaixo). 

Formadas, de acordo com os editores do “Baudelaire”, por um conjunto de dez folhas 

de diferentes cores (BENJAMIN, 2013, p. 619), com “notas bastante variadas”, circuladas 

pelo próprio Benjamin à caneta (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 857), aquele conjunto 

“marca uma fase crucial da passagem da construção para a verdadeira escrita” (BENJAMIN, 

2013, p. 616). Outro ponto ainda destacado pelos pesquisadores franceses é o fato de que o 

texto Parque Central (BENJAMIN, 2006b; OE III) foi composto por “notas de regência”, 

apesar de ter sido “arbitrariamente batizado” e identificado pela edição alemã como um texto 

autônomo (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 875). Esta leitura de Parque Central como um 

conjunto pertencente às “notas de regência” também é aceita pelos organizadores do 

“Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p. 616). Willi Bolle por sua vez sugere que o conjunto de 

Parque Central fora desenvolvido a partir das “notas de regência” (BOLLE, 2011, p. 417-

418). 

Ainda de acordo com Michel Espagne e Michael Werner as “notas de regência” se 

caracterizam como um conjunto de “notas meta-textuais”, a partir das quais a “estrutura do 

texto” é “comentada e organizada” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 619). Este papel é 

cumprido, ainda de acordo com os pesquisadores, por tais notas em quatro funções, no 

contexto da elaboração do “Baudelaire”: a de determinação e tratamento das categorias 

centrais; a função de “documentar” a “relação entre as três partes”; a função de indicação do 
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 Os editores alemães incluem sob o título de “reflexões sobre a construção (Reflexionen zum Aufbau)” tanto os 

manuscritos das chamadas “notas de regência” quanto do “esquema de coordenadas”, além de outros (GS VII, p. 

743). 
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“horizonte da sistematização” do “trabalho da escrita”; e ainda a função de indicar o “espaço 

virtual” “para além do plano” do “Baudelaire” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 620).   

Em termos gerais, no contexto da discussão empreendida, as “notas de regência” 

testemunham a passagem do arranjo para a experiência da elaboração e marcam a emergência 

da estrutura teórica e metodológica do “Baudelaire”; emergência esta possibilitada pelo 

agrupamento dos temas fundamentais das três partes do plano bem como dos temas principais 

inerentes às categorias (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 621).  

Aquele aspecto de produção/problematização da própria estrutura do texto para os 

editores do “Baudelaire” marca a “fase” na qual “a teoria é imediatamente reflexão meta-

textual”
379

 (BENJAMIN, 2013, p. 616), e, pode-se adicionar, partindo dos temas reunidos em 

direção à estrutura “virtual” que comportaria e sustentaria a noção de história que lá seria 

experimentada. Ao longo de tais notas se percebe o diálogo entre temas e a “concepção global 

do Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b) e seu aspecto projetado pela constante referência às três 

partes dos “planos” (assinalados com os algarismos romanos I, II e III) – assim como aos 

trechos de Notas e Materiais que sustém as reflexões empreendidas e ainda o caráter 

provisório/problemático – Benjamin os descreve na décima folha das notes como “unités 

problématiques (problematischer Einheiten)” (BENJAMIN, 2013, p. 625; GS VII, p. 763) – 

dos temas ali associados. 

Algumas daquelas “notas” podem servir como exemplo, como figuras das reflexões ali 

engendradas. Benjamin, por exemplo, escreve no terceiro fólio do conjunto das “notas”: 

 Définir la sorte d’image spécifique (spezifische Art von Bild) que produit 

l’historiographie (Geschichtsschreibung) matérialiste. Cela ne consiste pas en 

‘descriptions’, mais en constellations que fournissent les différents éléments de 

l’appreéhension theórique
380

 (BENJAMIN, 2013, p. 620; GS VII, p. 749).  

 

O “tipo de imagem” visado pela orientação do arranjo passa a operar nas 

“constelações” produtoras das noções lá experimentadas; este é o mais profundo significado 

                                                 
379

 Considera-se, no contexto de interpretação desta tese, como já mencionado, que a reunião de teoria e reflexão 

metatextual se apresenta, mesmo que sutilmente, também nos outros momentos de Passagens, não sendo assim, 

portanto, aspecto de uma fase, mas elemento constituidor e aspecto do desdobramento da própria empreitada 

benjaminiana em sua tardia obra. Um importante grupo de reflexões “metatextuais” – aparentemente 

negligenciado pela recepção, mas que será mencionado abaixo – consta nos chamados “Materiais para o Exposé 

de 1935” (BENJAMIN, 2006, p. 987-1007) que reúne não apenas anotações preparatórias para a redação do dito 

exposé, mas dialoga fundamentalmente com os aspectos teóricos e metodológicos do próprio trabalho, constando 

inclusive neste grupo de trechos considerações que foram reunidas posteriormente à elaboração da Apresentação 

de 1935 – e que remontam o contexto da elaboração do “Baudelaire” e dos últimos momentos da obra de 

Benjamin (BENJAMIN, 2006, p. 1006, nota 11 de Willi Bolle). 
380

 No original: "Die spezifische Art von Bild, die die materialistische Geschichtsschreibung hervorbringt, zu 

definieren. Es liegt nicht etwa in 'Beschreibungen' sondern in den Konstellationen, die von den verschiednen 

Elementen der theoretischen Einsicht gestellt werden" (GS VII, p. 749). 



288 

 

(o significado material) das “imagens dialéticas”: um produto da “facticidade”
381

, mas 

arranjadas de modo adequado.  

Trata-se assim, como Benjamin escreve em outra nota, de “tentar (essai/ Versuch) 

determinar o papel da imagem dialética no processo histórico (im historischen ‘Prozeß’)” 

(BENJAMIN, 201, p. 623; GS VII, p. 755). Mais do que a definir – ou “descrever” – 

teoricamente, as “notas de regência” ensaiam o arranjo das tensões que Benjamin chama de 

imagens dialéticas.  

Ainda em outra das notas aparece uma referência ao trecho [N 6, 5] (BENJAMIN, 

2006, p. 510) sobre a “imagem dialética como balança em equilíbrio (Waage im Einstehen)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 625). Este “equilíbrio” está fundamentado na polaridade entre 

continuidade e descontinuidade (BENJAMIN, 2013, p. 623) que a estrutura do “Baudelaire” 

leva ao extremo. A representação material daquela imagem – da dialética na imobilidade – se 

localiza no limar da resolução, da mesma forma que as “notas de regência” acompanham os 

momentos de redação
382

. Não poderia ser outro o espaço mais propício para a apresentação da 

noção de história ali esboçada. 

A etapa da “esquematização” – do arranjo dos materiais e categorias e do rearranjo 

destas categorias – dos planos do “Baudelaire” ganha aqui um significado especial – uma 

senda para “centro prático do método historiográfico” esboçado em Passagens (BOLLE, 

2011, p. 418). A orientação entre o processo de documentação, instituída pela coleção 

extensiva de materiais e a elaboração dos textos ensaiados nas “notas de regência” é a própria 

operação das categorias como passagem – particular “equilíbrio” representado pela noção de 

“imagens dialéticas” – entre a descontinuidade da montagem do substrato em Notas e 

Materiais e a continuidade que a articulação narrativa exige.  

A teorização da ambiguidade da imagem dialética reencontra seu fundamento menos 

nos pontos de partida (o universo de Notas e Materiais) ou nos pontos de chegada, mas na 

própria passagem, no próprio desdobramento que a origem deve relevar. 

Aquelas formulações aparecem também em outro importante momento de reflexão 

“meta-textual” dos planos do “Baudelaire”. Além das “notas de regência”, outro plano de 

esquematizações teórico-estruturais exibidas nos “manuscritos parisienses” é o chamado 

“esquema de coordenadas (Les schémas de coordonnées/ Koordinatenschemata)” 

                                                 
381

 Como Benjamin esboça em sua carta-resposta à recusa do A Paris do Segundo Império na Obra de 

Baudelaire, por parte de T. Adorno (cf. cap. 04). 
382

 Como mencionado, a edição do “Baudelaire” posiciona o primeiro conjunto das “notas de regência” antes da 

primeira versão de A Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire e o segundo grupo (BENJAMIN, 2013, 

p. 947) imediatamente antes dos materiais para a redação do ensaio Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire. 
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(BENJAMIN, 2013, p. 626-627; GS VII, 764). Formado por um conjunto de cinco folhas de 

diferentes cores (BENJAMIN, 2013, p. 626), representam também um importante esboço da 

relação entre o arranjo de materiais promovido no “Baudelaire” e a orientação que emerge a 

partir deste arranjo.  

Benjamin menciona no esquema um “sistema de eixos (Achsenkreuzes)” a partir dos 

quais as “três partes do trabalho serão representadas como a tese, a antítese e a síntese” 

(BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, p. 764), conforme tanto aparece nos primeiríssimos 

esboços dos planos do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p. 72-73), quanto foi mencionado 

por ocasião da entrega do ensaio sobre Baudelaire (BENJAMIN, 2006b, p. 380). Ao longo do 

esquema os temas centrais das três partes do “Baudelaire” são relacionados (conforme será 

mencionado no capítulo seguinte), baseados no arranjo entre tese, antítese e síntese 

(BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, p. 764) tanto quanto ao plano global – a relação dialética 

entre as partes, na qual a alegoria seria a “tese” e a mercadoria a “síntese” (BENJAMIN, 

2006b, p. 380) (cf. ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 847) – quanto inerente às categorias e as 

subcategorias. Os aspectos desta estrutura tríplice tem um papel fundamental no que concerne 

a estratégia de arranjo dos planos do “Baudelaire”. 

Um dos pontos fundamentais das discussões empreendidas por Michael Espagne e 

Michel Werner se refere àquela “estrutura de tríade (structure triadique)” (ESPAGNE; 

WERNER, 2007, p. 882) do arranjo no aspecto construtivo do “Baudelaire”. Trata-se da 

mencionada divisão em três partes no modelo da síntese, tese e antítese.  

De acordo com os pesquisadores, as passagens do conjunto de Notas e Materiais para 

os planos do “Baudelaire” foram marcadas pela combinação de uma estrutura tríplice, como 

exigência do caráter dialético da obra e a “estrutura emblemática barroca”, caracterizada pela 

duplicidade e a imediatez entre “realidade concreta e metafísica” (ESPAGNE; WERNER, 

2007, p. 870). Benjamin escreve na primeira daquelas folhas do “esquema de coordenadas”: 

“Os temas mais importantes devem ser determinados em função de sua emergência tética 

(thétique/thetischen), antitética e sintética, ou, pelo menos tética (thétique) e sintética” 

(BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, p. 764).  A influência da “tríade hegeliana” (ESPAGNE; 

WERNER, 2007, p. 869) como apego benjaminiano ao “desejo de elaborar uma estética 

marxista do século XIX”, em contradição “à experiência de um objeto em sua 

individualidade”, é expressa no próprio conceito de imagem dialética, na qual tese e síntese 

são sobrepostas em um movimento em que Benjamin “nunca é capaz de fazer a antítese”, 

restando à “parte intermediária” que “absorveu toda a substância” o ponto máximo da tensão 
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do projeto (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 870). Os reveses em torno da elaboração da 

segunda parte do “Baudelaire” – os ensaios A Paris [...] e Sobre Alguns [...] – seriam 

característicos deste movimento, do equilíbrio e da irresolução das tensões que a imagem 

dialética deve figurar.  

A tensão comentada por Espagne e Werner é exibida nos “esquemas de coordenadas”. 

Mas ela parece mais profundamente incrustada na estrutura da obra de Benjamin, presente em 

momentos anteriores e posteriores às mencionadas “exigências” do materialismo
383

. Uma 

importante contribuição para este debate aparece no texto de Pierre Missac (2007, p. 689-

706), no qual o crítico francês discute a relação entre as noções de “dispositio” textual e 

dialética na obra de Benjamin.  

De acordo com Pierre Missac, Benjamin opera em sua obra a passagem de modos de 

composição retórico-textual “linear” e/ou “articulada”, baseada em uma estrutura “dupla” (de 

duas partes ou quatro subpartes), para uma complexa noção de “composição [textual] 

dialética” (MISSAC, 2007, p. 691), vinculada ao modelo tríplice, “desaconselhado” 

tradicionalmente por “conter perigos” (MISSAC, 2007, p. 690). Tradicionalmente, para 

Missac, este perigo reside no desequilíbrio retórico, na descontinuidade (na diferença) que 

uma estrutura tríplice tende a promover em relação ao fechamento que uma estruturação dupla 

promove.  

A partir do contexto do interesse de Benjamin pela filosofia sistemática (MISSAC, 

2007, p. 691), Pierre Missac mapeia a aproximação do conceito benjaminiano de crítica à 

estrutura de tríade da dialética hegeliana (MISSAC, 2007, p. 692-693). Ainda de acordo com 

o crítico francês, o “entusiasmo” de Benjamin em “relação à tricotomia” se refere aos anos de 

leitura de Franz Rosenzweig e a aproximação da filosofia sistemática hegeliana (MISSAC, 

2007, p. 692) (cf. capítulo 04). 

Para Missac, Benjamin a partir daquele momento
384

 tentou conceder uma 

“dinamização ou a dialetização” dos elementos textuais em sua obra (MISSAC, 2007, p. 691). 

                                                 
383

 Irving Wohlfarth também faz referência ao caráter tríplice da estrutura do pensamento benjaminiano, se 

referindo ao seu estudo de 1976 sobre as “teses” (WOHLFARTH, 1978), no qual menciona a estruturação das 

“figuras básicas do pensamento benjaminiano [a partir] da tríade Messiânica: Paraíso, Paraíso perdido e Paraíso 

recuperado (Regained)” (WOHLFARTH, 2012, p. 80). O teórico britânico ainda indica o trabalho de Lieven 

Cauter (De Dwerg in de  Schaakautomaat. Benjamins Verborgen Leer, de 1996) no qual “Benjamin’ s  entire  

corpus  is  shown  to  be  rigorously  structured  by  a  network  of vertical  and horizontal  triads” 

(WOHLFARTH, 2002, p. 80). 
384

 Pierre Missac exemplifica a aproximação de Benjamin a uma noção de crítica baseada em uma estrutura de 

triádica a partir do ensaio sobre as Afinidades Eletivas (BENJAMIN, 2009), marcado pelo “movimento” 

temático-dialético entre “o mito, a redenção e a esperança” (MISSAC, 2007, p. 692). No que se refere ao 

Trauerspielbuch, Pierre Missac enfatiza, baseado nas correspondências de Benjamin do período, o intento 
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O problema da precedência da estrutura de tríade em relação ao materialismo dialético ou as 

alterações circunstanciais da estrutura textual no contexto dos debates com o Instituto 

evidenciam para Pierre Missac os elementos de tensão indissociável da “estranha máquina” 

(MISSAC, 2007, p. 697) da noção de dialética benjaminiana (MISSAC, 2007, p. 694), 

baseada no elemento da composição textual externa em tensão à leitura dialético-temática, já 

presente no ciclo do Trauerspielbuch e radicalizada em Passagens (MISSAC, 2007, p. 698). 

As operações identificadas por Missac precedem a tematização polêmica da dialética de 

Benjamin por Adorno, evidenciado também a importância da origem daquela dialética para a 

compreensão de suas especificidades. 

Os Koordinatenschemata exibem, portanto, múltiplos exemplos do aspecto antitéticos 

dos temas centrais de cada uma das três partes dos “planos” – a “dupla derivação (double 

dérivée/Doppelableitung)” da alegoria e da melancolia (BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, 

p.764), o caráter antinômico da relação entre novo e sempre-igual e o Spleen (BENJAMIN, 

2013, p. 627), entre “temperamento sensível” e “inteligência alegórica” e da relação entre 

alegoria e correspondance (BENJAMIN, 2013, p. 628), etc. –, aspectos estes inerentes à 

poética de Baudelaire, que operam como perspectivas a partir da qual as antinomias da 

modernidade poderiam ser radicalizadas/exibidas. Tais temas teóricos (e também estruturais) 

figuram enquanto ambivalência, registrados a partir de uma estrutura de oposição a eles 

implícita. Trata-se da “função focalizadora” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 870) que a 

figura de Baudelaire ocupa no conjunto da crítica benjaminiana. Partindo, mas 

necessariamente para além das teorizações presentes, por exemplo, no “arquivo temático” 

[N], as imagens dialéticas são representações do limiar ( ou do “equilíbrio”) entre a 

orientação dialética inerente às coisas – que o momento de contínua expansão de Notas e 

Materiais testemunha – e a representação que a estrutura ensaia abarcar – na figura do 

adensamento das discussões em cada vez menos categorias e a “cristalização” dos “problemas 

do século XIX” reunidos nos planos (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 870). 

Essa leitura de Espagne e Werner é também destacada por Giorgio Agamben, no 

contexto dos debates entre Benjamin e Adorno, por ocasião da recusa do ensaio A Paris do 

Segundo Império na Obra de Baudelaire. Agamben, como já mencionado (cf. cap. anterior), 

ratifica tal leitura ao identificar a postura adorniana a determinada leitura do marxismo, a 

partir da qual o elemento de mediação não poderia ser recusado (cf. BENJAMIN, 2006b, p. 

382).  Seria o próprio “metabolismo textual” (Espagne; Werner) experimentado nas 

                                                                                                                                                         
benjaminiano de elaborar tal livro a partir do plano de “três capítulos sobre a história, a melancolia e a alegoria” 

(MISSAC, 2007, p. 698). 



292 

 

ambiguidades da projeção da “tese na síntese” que alcança seu clímax, na “teologização do 

marxismo” das “teses” (cf. capítulo ulterior) (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 878); a mais 

conhecida demonstração das imagens dialéticas que “não permitiram a Benjamin equilibrar os 

planos (plateaux) da tese e da síntese a ponto de transformar o material do ‘Passagen-Werk’ 

em uma redação contínua” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 875). 

Em uma das mais importantes obras da recepção do pensamento benjaminiano, 

Winfried Menninghaus discute, a partir do tema do mito, a estrutura “limiar” da reflexão de 

Benjamin em diversos momentos de sua obra. Para Menninghaus o “saber do limiar 

(Schellenkunde)” identifica as estruturas mitológicas às possibilidades interpretativas da 

“realidade”, tornando-se uma passagem entre natureza e cultura (MENNINGHAUS, 1986, p. 

26). Aquele “saber do limiar” seria a forma mesma da mediação daquelas estruturas imediatas 

(imediáveis), que atingem no “Baudelaire”, especificamente no que lhe restou, em suas 

formulações, o aspecto mais contraditório, por isso mais adequado à força lá protagonizada. 

Esta importante consideração de Menninghaus traça uma perspectiva a partir do aspecto de 

mediação da ambivalência estrutural – na figura das oposições dúplices – e sua realização 

(enquanto “congelamento” das tensões) na sobreposição àquelas ambiguidades uma estrutura 

tríplice. Trata-se de reconhecer a qualidade e o significado do, por assim dizer, terceiro 

elemento estrutural. 

Ainda no contexto da operação com o mito, o aspecto construtivo é reconhecido como 

elemento estrutural do ciclo de Passagens enquanto tentativa de mediação que substitui à 

estrutura mítica por uma experiência teórico-filosófica que não escape à 

objetividade/imediaticidade. O aspecto “imediato”, o limiar que Menninghaus mapeia na 

constelação da obra benjaminiana, que possibilitaria uma experiência teórico-filosófica acerca 

da imediaticidade desvinculada de uma objetivação (“explicação”) mítica das coisas é o 

trabalho de experimento metodológico que caracteriza a obra tardia benjaminiana. O “saber 

limiar” experimentado ao longo da obra de Benjamin não é outra coisa senão o aspecto de 

“construção”, a experiência metodológica que emerge do centro da operação teórico-

filosófica lá engendrada. 

Deste modo, os elementos centrais do aspecto construtivo ensaiado em Passagens e 

que se desdobra no livro sobre Baudelaire é a tentativa de equilíbrio entre as considerações 

teóricas e a técnica de apresentação (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 119). Tal equilíbrio, 

mais um aspecto da orientação que Benjamin busca nas coisas (a partir da noção de “natureza-

história”), tem como substrato as tentativas em torno do arranjo dos materiais que deveriam, 
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para exibir todo seu potencial crítico, reunir exatamente os aspectos das tensões em seus 

matizes de máxima contradição. Diferentemente do que aparece no Prefácio ao 

Trauerspielbuch que a antecipa, a “teoria do conhecimento histórico” é “distribuída” na 

“multiplicidade de textos do “complexo de Passagens”
385

 (BOLLE, 2011, p. 413). A “a-

sistematicidade” da teoria de Passagens é o próprio modelo de sistema crítico que Benjamin 

ensaiara como “ideal” de seu projeto (BENJAMIN, 2013, p. 626), caracterizada por uma 

“pesquisa permanente” de um “sistema” que recusa “blocos lógicos compactos que poderiam 

sustentar tal sistema, mas implicariam ao mesmo tempo o abandono da descontinuidade” 

(ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 872-873) que o constitui, da mobilidade da estrutura, que 

estabiliza sua dinâmica interna e externa
386

.  

O terceiro elemento, motivado pelo interesse, mapeado por Missac, de Benjamin pela 

estrutura tricotômica da dialética hegeliana não substitui o elemento da “emblemática”, da 

estrutura dúplice, mas a promove ao problema da mediação, fundamento das ambivalências 

na figura do conhecimento moderno – para o qual a tradicional ambivalência não estaria mais 

disponível – na questão do método. Quando Benjamin foi questionado por Adorno em relação 

ao ensaio sobre Baudelaire (cf. cap. 04), o filósofo berlinense atribuiu ao “problema da 

construção” a possibilidade de superar aquelas antinomias. Antes, nos materiais preparatórios 

para o exposé de 1935, Benjamin exibe claramente
387

 o procedimento de dialetização 

escrutinado no importante texto de Missac: “A dialética produz uma imagem na imobilidade” 

e, logo abaixo: o “movimento histórico é um movimento dialético. Mas o movimento da falsa 

consciência não o é. Esta se torna dialética também no despertar” (BENJAMIN, 2006, p. 

1000)
388

. A “falsa consciência” é nesta passagem dialetizada pelo “despertar” e tal 

                                                 
385

 Isto é, a inexistência de um “Prefácio” às Passagens se justifica teoricamente, mas, significativamente, 

formalmente. 
386

 Para Espagne e Werner, nos “planos” é "impressionante a mobilidade permanente da estrutura, mobilizada 

por influências externas bem como pela dinâmica intrínseca ao projeto (von äusseren Einflüssen wie auch von 

der immanenten Dynamik des Projekts dauernd vorangetrieben wird)” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 119). 
387

 Acerca da ausência deste conjunto de trechos – publicados inclusive na edição brasileira – nos comentários 

acerca da obra tardia benjaminiana, cf. nota acima. 
388

 No manuscrito seguinte Benjamin anotou o título “Wiesengrund” e abaixo escreveu: “Imagem dialética e 

dialética na imobilidade em Hegel” (BENJAMIN, 2006, p. 1000). Trata-se de uma referência explícita à 

problemática da “mediação”, epicentro dos debates com Theodor W. Adorno – ao qual Benjamin se referia pelo 

seu segundo nome, Wiesengrund. A resposta à Adorno, como mencionado acima, atribui ao tema da 

“construção” a resolução das antinomias (para o filósofo frankfurtiano, a “ausência de mediação”) das 

elaborações teóricas do primeiro ensaio sobre Baudelaire. Exatamente ao contrário da fundamental interpretação 

de G. Agamben (AGAMBEN, 2005) (cf. cap. 4) de que as críticas adornianas daquele contexto se referem à 

ortodoxia (hegeliana) desse em relação à noção de “imagens dialéticas”, aqui se apresenta uma senda para uma 

nova leitura da relação do pensamento tardio de Benjamin e a dialética de Hegel; cf. nota abaixo 5.3. Sobre a 

associação, o fundamento comum (“Grundlage”) na filosofia hegeliana entre a noção de história (“Geschichte”) 

e historiografia (“Geschichtserzählung”) bem como sua correlação com o conceito de história de Benjamin, cf. o 

já clássico texto de Ian Balfour (1991, p. 623, ss.). Balfour interpreta as “teses” no contexto da tentativa 
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“dialetização” significa a produção de uma imagem imóvel. A interpenetração entre as 

imagens da tradição (“arcaicas” ou de “desejo”) e as imagens dialéticas é mais que um tema, 

mas parte do próprio procedimento de tematização; é, em outras palavras, o método posto a 

operar em Passagens. 

 As imagens dialéticas representam a descoberta do trabalho inerente já sepultado
389

 

(imobilizado) nas coisas passadas, mas também sua refiguração, sua atualização 

(mobilização), no próprio procedimento que os visa circunscrever
390

. O núcleo teórico das 

questões colocadas pelo conceito de história da obra tardia de Walter Benjamin – 

representado nas particularidades dos contextos de sua produção (estratégias e aspectos em 

sua história interna) e nos reveses de sua recepção (desde a gênese ao reaparecimento) – é o 

problema do método, que atinge sua última e, portanto, mais “aberta” figura na “questão” da 

técnica – interpretada transversalmente, na relação dos problemas da “recepção” da técnica e 

do desenvolvimento tecnológico com o tema da técnica de construção, da ordenação e 

exposição das ideias (cf. seção 4.3).  

Não que a identificação daquele núcleo teórico “resolva” os problemas do conceito de 

história da obra tardia de Benjamin, pelo menos não no que se refere à noção tradicional de 

resolução (como encerramento). Mas, antes da exposição da representação da “resolução” 

temática (as duas seções seguintes) – que foi colocada no lugar da impossibilidade da 

resolução teórico-formal – faz se necessário identificar o “nome”, por assim dizer, sob o qual 

aquela problemática jaz: o problema do método, das possibilidades em torno de um método 

que possa interromper a separação entre a qualidade (especificidade), a produção e a 

exposição do saber histórico. 

Tal questão do método tem sua mais tardia apresentação na figura da questão da 

“mediação”, ao passo que Benjamin se dispõe a interpretar o materialismo histórico na 

medida em que se rompe à teleologia do conhecimento inerente a ele, ilustrada, por exemplo, 

na relação causal entre “base” e “superestrutura”, na figura do “progresso” (cf. cap. 06). 

Acerca desta atribuição do problema do método a um caráter de problema de mediação, os 

últimos escritos de Benjamin indicam sendas importantes.  

                                                                                                                                                         
benjaminiana de prover a dissolução, uma superação da noção hegeliana de história (BALFOUR, 1992, p. 624, 

ss.). 
389

 Mas que, nem por isto, restadas em “segurança”. 
390

 Sobre a particular teleologia da modernidade inscrita na noção da dialética do “despertar” presente nestes 

planos do pensamento benjaminiano tardio; cf. novamente o fundamental texto de Jacques Rancière: “[...] 

Benjamin preceded us um thinking that the awakening from the nineteenth century was also a awakening from 

the nineteenth century’s conception of the awakening. […] The true awakening […] can only happen when the 

logic of interpretation has gone beyond any kind of appropriation of stored treasure or enciphered sense, when 

it becomes the free leap of the ‘now’ onto the past” (RANCIÈRE, 1996, p. 37).   



295 

 

Naquele mesmo conjunto de notas preparatórias (do exposé, cf. logo acima), Benjamin 

significativamente anotou: “Reler Hegel a respeito da dialética na imobilidade”. A 

problemática em torno do aspecto antinômico da irresolução da dialética benjaminiana – na 

figura da antítese que não se resolve – pode ser iluminada por uma seminal passagem de 

Gérard Lebrun (sobre o tema do “movimento”, da relação entre tempo e representação, na 

dialética hegeliana): 

Esta
391

 análise [a de Lebrun] talvez permita compreender melhor porque é 

insustentável, em termos da boa ortodoxia hegeliana, a tese proposta por Weisse
392

 

– por que a dialética exclui, radicalmente, as interpretações ‘mobilistas’, 

temporalizantes, que poderíamos ver-nos tentado a seguir. [...] Quer isso dizer que, 

na finalidade, começa a desmascarar-se a potência do Conceito, da qual a potência 

do devir não passava de uma aproximação deformadora – e que começa também a 

transparecer que a dialética não é absolutamente, o reconhecimento da força 

irresistível do ‘devir’, que ela não é epopeia do fluxo que arrasta tudo. Dialeticizar 

não é retomar o velho tema da inconsistência das coisas finitas: não; o que a 

instabilidade do finito, sua Vergänglichkeit 
393

, antes demonstra, de maneira muito 

mais radial, é que o ser que lhe atribuíamos não passava de ilusão. [...]. As únicas 

formas da temporalidade que sejam dialeticamente utilizáveis são as que nos 

afastam da compreensão do tempo como movimento, ou como ‘algo do movimento’ 

(LEBRUN, 1988, p. 231-232).  

 

A leitura da Lebrun da dialética de Hegel – a partir do contexto de crítica da noção de 

“movimento” da operação dialética – se aproxima significativamente da ideia de “origem” 

como exibição da força entre “vir-a-ser” e “extinção”, como passagem, mas não 

movimento
394

, e sim imobilização.  

Por certo a leitura de Hegel pelo Benjamin tardio – cf. acima (BENJAMIN, 2006, p. 

1000) – não atingiram o grau analítico da “filologia histórica” de matiz nietzschiano adotado 

por Lebrun para ir “além de Hegel” naquele texto (ŽIŽEK, 2013, p. 35), mas seguramente a 

noção benjaminiana da imobilidade das “imagens dialéticas” e principalmente a prática 

historiográfica dela depreendida – na figura da categoria da “origem” rearranjada no contexto 

de Passagens – se apresenta ressignificando a noção de irresolução, de paragem dialética no 

sentido de sua abertura. O aspecto de irresolução – e a não conciliação da antítese – ensejado 

pelo problema da mediação pode-se reconfigurar se tal “irresolução” for possível de ser 

interpretada não como o fim, mas como o processo que a dialética benjaminiana se aferra em 

i-mobilizar.  

                                                 
391

 Apesar de longa a citação integral se mostra fundamental neste contexto. 
392

 Christian Hermann Weisse, interlocutor “dissidente” de Hegel (LEBRUN, 1988, p. 213). 
393

 Transitoriedade, mantido em alemão no original. 
394

 Para Slavoj Žižek trata-se do problema do “mobilismo’ evolucionista ou historicista” que na intepretação de 

Lebrun – a partir de sua “ortodoxia” hegeliana (cf. acima LEBRUN, 1988, p. 231) – demonstra sua 

“incompatibilidade” coma dialética de Hegel (ŽIŽEK, 2013, p. 40). Neste breve desvio já se enseja a noção de 

que Benjamin em sua filosofia da história “volta” à Hegel escapando de alguns de seus epígonos. 
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A energia deste procedimento, diante de um conjunto extensivo de materiais, que não 

parava de crescer (Espagne; Werner, cf. acima) – por exemplo, Notas e Materiais – é 

potencialmente inesgotável. Trata-se assim de se interpretar a irresolução estrutural – no 

problema da mediação – como abertura metodológica, como se verá na próxima sessão suas 

determinações enquanto abertura temática.  

O livro ‘Baudelaire’ não meramente se identifica, mas se mostra autônomo e 

participante de Passagens como sua “pós-história”. O cerne da concepção de historiografia do 

filósofo alemão Walter Benjamin talvez possa ser desvelado por esta visada: nos 

desdobramentos da história de Passagens não se encontra nada de novo exceto o exercício de 

sua forma, prescrito pelos seus sistemas de classificação, na abertura representada pela 

possibilidade do arranjo do material reunido no complexo das Passagens. O adequado 

complemento da teoria da história aberta é o encerramento do material (sua imobilização) em 

uma estrutura mobilizável. O livro “Baudelaire” ao passo que não fora escrito, pode ser lido 

como modelo para as demandas da historiografia que queria se apresentar como atual. 

A imagem da complexidade histórica – em termos de elaboração/desagregação e 

recepção/reagregação – do “Baudelaire” se sobrepõe ao destino de Passagens: a modelização 

que os “manuscritos de parisienses” revelam e operam como força que arrasta os materiais 

extensivamente reunidos/arranjados no trabalho de “Passagens” ao limiar de sua extinção. 

Mas a força a partir da qual o “Baudelaire” se manteve é imensamente mais intensa em suas 

origens, tal como se a extinção do “Baudelaire” se inscrevesse também em sua matriz. A 

tentativa ensaiada em Passagens – tanto as escolhas teórico-institucionais, quanto a fidelidade 

ao movimento da “origem” – paralisa e dilacera o “Baudelaire”, tal como a imagem do 

caleidoscópio destroçado pela força de seus giros. A desmobilização, ou a 

“incompletude/irresolução” (e o caráter interrompido) do “Baudelaire” promove no mínimo 

uma imagem altamente significativa da abertura teórico-filosófica promovida em sua origem, 

nos experimentos historiográficos postos a funcionar, operados ou mobilizados em 

Passagens. 

Tradando-se reconhecidamente de uma obra histórica, produzida e legível apenas 

historicamente, que se origina no/do tema da história – da tarefa da exibição da “pré-história 

do século XIX” – os principais desdobramentos do modelo de estrutura empreendida no 

“Baudelaire” deveriam compor uma noção de história e historiografia radicalmente particular. 

Mas, apenas após acompanhar os desdobramentos temáticos poderá ser destacada a 

originalidade histórico-historiográfica da obra tardia de Benjamin, a saber, a relação entre 
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abertura e fechamento na história, como mais avançado limiar. Os temas das duas seções 

seguintes são aqueles desdobramentos. 

 

5.3.1 Elaboração como passagem, Desvio como alvo 

 

Du bliebst am Ursprung.  

Karl Kraus, Der sterbende Mensch
395

. 

 

A breve leitura anterior das articulações contextuais e teóricas elaboradas nos planos 

do livro sobre Baudelaire exibe de que maneira o procedimento de rearticulação dos temas, 

sob as ideia de modelo e orientação, aparecem como incremento histórico e filosófico, bem 

como demonstra a perspectiva do desdobramento de Passagens no “Baudelaire”, enquanto 

particular “continuidade” deste em relação ao complexo a partir do qual ele se originou. 

Trata-se do procedimento de elaboração de novas configurações a partir do mesmo substrato 

temático.  

Neste sentido, esta seção tem por objetivo discutir alguns aspectos da passagem das 

estratégias explicitadas na seção anterior na redação do “Baudelaire”. Sendo assim, serão 

acompanhadas as discussões tanto da segunda parte (“redigida”), quanto, posteriormente (nas 

subseções seguintes) das terceira e primeira parte (“não redigidas”). De certa forma visa-se 

acompanhar os elementos daquela passagem de modo que, no que se refere ao não escrito 

daquele projeto, a parte que justamente por ser “inacabada” revela a maior força temática e 

teórica daqueles planos, possa ser discutida; exercício da subseção seguinte. 

Como se sabe, o projeto de Walter Benjamin de um livro sobre o poeta francês teve 

como resultado dois ensaios que neste contexto – a partir das discussões ensejadas tanto pela 

problematização do ciclo de Passagens quanto das estratégias construtivas que determinam a 

relação desses com o “Baudelaire” – serão tomados de maneira autônoma em relação ao 

“Projeto das passagens” e aos “planos” do “Baudelaire”. Reconhece-se que, mesmo sendo 

apresentado como aparentemente a única produção mais acabada do Baudelairebuch, os 

ensaios, por conta de suas condições de produção e, especialmente, devido às características 

da produção benjaminiana tardia, notadamente a estrutura da abertura teórico-temática perante 

o imperativo de “resolução”, não podem ser considerados como “resultados” do ciclo de 

Passagens. 
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 Worte in Versen I (KRAUS, s.d.). 
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Portanto, na medida em que não se toma o complexo de Notas e Materiais, por 

exemplo, como produto de “Passagens”, mas como sua matriz, a particular origem dos 

experimentos que a mobiliza, do mesmo modo entende-se que os ensaios sobre “Baudelaire”, 

testemunhando a passagem do “planejamento” para a “redação” dos projetos do “livro” sobre 

“Baudelaire”, remetem a circunstâncias específicas, evidentemente não menos importantes, ao 

contrário, como um “desvio” inscrito na própria passagem que ele representa. 

As configurações temáticas testemunhadas pelos redigidos ensaios sobre “Baudelaire” 

são possibilidades inscritas na própria estratégia teórica de Passagens; a partir, mas para além 

da profusão teórica e temática.  A leitura de Espane e Werner, por exemplo, da configuração 

do “Baudelaire” a partir do tema da sexualidade como uma “função estruturante (eine 

strukturbildende Funktion)” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 94) da passagem dos materiais 

de Passagens ao modelo de livro, ao mesmo tempo em que altamente pertinente do ponto de 

vista temático, revela como a orientação do “Trabalho das passagens” sobrevive no 

“Baudelaire”. Os pesquisadores mencionam, como exemplo, o conceito de “fetichismo” que 

funcionaria, na primeira seção do “Baudelaire” como técnica de exibição 

(“darstellungstechnisch”) da “transição (Übergang)” da experiência individual para a análise 

social como método (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 95). Este método de “transição”, por 

mais particular à específica organização do “Baudelaire” – demonstrando seu aspecto de 

“autonomia” – se inscreve na estrutura do complexo de “Passagens”, como possibilidade 

aberta pelas experiências ali engendradas. Ainda na seção sobre as formulações teórico-

temáticas do “despertar” (cf. seção 3.1) foi possível perceber que aquela articulação 

metodológica entre experiência individual e social, desempenha um papel especial em muitos 

temas da historiografia benjaminiana e, no ciclo de Passagens, desde os chamados “Primeiros 

esboços”. 

Trata-se então de se reconhecer na “redação” que marca um nível específico das 

operações com os materiais não o mero “fim” dessa, mas, um de seus específicos e 

fundamentais desdobramentos
396

. Deste modo a mobilização dos temas no “Baudelaire” será 
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 Esta interpretação se mostra muito importante na medida em que, se por um lado as leituras da primeira 

recepção de “Passagens” tenderam a sobrevalorizar os textos “inacabados” como resultado do “tragicamente 

interrompido” “Trabalho das passagens” – notadamente, tomando Notas e Materiais como seu resultado –, por 

outro lado, outras leituras mais contemporâneas promovem ao reconhecer a real tendência de Passagens ao 

“Baudelaire”, a leitura do que restou “acabado” desse como resultado daquele ciclo. Por conta do rigor, por parte 

de Walter Benjamin, na passagem da “esquematização” para a “redação” (cf. seções anteriores), os ensaios são 

de fato a parte “acabada” do “livro” sobre Baudelaire, mas, exatamente por conta deste acabamento, seu mais 

importante aspecto, a saber, as estratégias construtivas chamadas nesta tese de “experimentos historiográficos”, 

quase desaparecem diante deste “acabamento” (cf. cap. 04, a opção por discutir os “ensaios” em separado aos 

“planos”). 
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reconhecida como espaço privilegiado para a ênfase nas estratégias construtivas ressaltadas 

nas seções precedentes. No bojo da exposição da estratégia construtiva benjaminiana, serão 

tomados como temas estruturantes as noções de tese e síntese como os papéis que a primeira e 

a terceira parte dos planos do “Baudelaire” deveriam representar. 

O significado deste desdobramento deve ser aqui matizado. Os pesquisadores Espagne 

e Werner apontam, de maneira geral, para a ideia de “desagregação” do “Projeto das 

passagens” em relação ao Baudelaire (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 863), na medida em 

que, apesar de “indissociáveis” – isto é, ambos os projetos são “fundados em um mesmo 

corpus de materiais base” (ESPAGENE; WERNER, 2007, p. 863) – os planos de um livro 

sobre Baudelaire se sobrepuseram às Passagens (ESPAGENE; WERNER, 2007, p. 863), na 

medida em que a realização desta se tornara um “projeto cada vez mais distante” 

(ESPAGENE; WERNER, 1987, p. 94). Assim como Klaus Garber (GARBER apud BOLLE, 

2000, p. 53), talvez com menos veemência, Espagne e Werner reconhecem as recusas, por 

parte do Instituto – especialmente do ensaio de 1938 (Das Paris des Second Empire bei 

Baudelaire) como um dos motivos da interrupção do “Trabalho das passagens” (ESPAGNE; 

WERNER, 1987, p. 94). De fato, as consequências particulares da recusa de Adorno e da 

situação de dependência de Benjamin em relação ao Instituto foram determinantes para o 

desenvolvimento de Passagens (KOTHE, 1978, p. 93). Mas, no que se refere ao trabalho nos 

desdobramentos do pensamento benjaminiano, a particular dinâmica de Passagens pode e 

deve ser compreendida como prova da eficiência crítica de suas considerações, como resposta 

provocada (cf. acima) pelo caráter fundamental daquilo que a obra benjaminiana 

experimentava naquele momento. Portanto, se reconhece que nada poderia ter melhor 

contribuído com a posteridade do “Baudelaire” que os reveses de sua gênese. Não se 

assemelhando a essa (BENJAMIN, 1984, p. 67), a origem do “Baudelaire” encontra ali uma 

figura privilegiada na interpretação aqui proposta. 

Mais uma vez: evidentemente as “pressões” do Instituto contribuíram com os 

desdobramentos particulares do “Trabalho das passagens”. Mas também é possível interpretar 

aquela “desagregação” de Passagens em relação ao “Baudelaire” como figura das operações 

teórico-filosóficas que estruturam a oba tardia de Benjamin. No contexto desta leitura, os 

planos do “Baudelaire” se estruturam a partir daquela própria “desagregação”, do ponto de 

vista externo (das condições de sua produção, por exemplo, as querelas com o Instituto) e 

também interno; em ininterruptas desagregações representadas pelos diferentes arranjos (ao 
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modo de uma série ininterrupta de mínimas improvisações (BENJAMIN, 2006b, p. 72)) do 

plano (categorias temáticas, notas de organização, etc.). 

Assim, a história dos desdobramentos de Passagens é, pelo menos em uma parte 

significativa, promovida pela estrutura metodológico-conceitual ali ensaiada: abertura e 

descontinuidade como fundamento teórico, sobreposição, arranjo e mobilização como 

estruturas metodológicas. 

Nesta primeira subseção seção serão discutidos alguns aspectos dos temas elaborados 

nos “planos” do livro sobre Baudelaire, de modo a demonstrar como a estrutura discutida na 

seção anterior alcança sua legitimação no interior do projeto teórico-historiográfico esboçado. 

Antes, alguns elementos desta leitura precisam ser destacados. 

Primeiro é necessário ressaltar que a referência às categorias temáticas como se sucede 

visa destacar o procedimento de reorganização dos materiais reunidos em Passagens a partir 

das novas categorias temáticas dos “manuscritos parisienses”. Porquanto, não se pode colocar 

a perspectiva de repassar todos os aspectos das novas categorias, pois muitos já se 

encontraram desenvolvidos em outros momentos de Passagens, outros aparecem em diversas 

categorias ou mudam de categorias, bem como outros tantos ainda escapariam à intenção de 

análise
397

. Trata-se assim de reconhecer, em primeiro lugar, o objetivo de matizar a relação 

entre as Passagens e os planos de um livro sobre Baudelaire, como particular 

irrealização/descontinuação, pós-história daquela, a partir dos aspectos por ora apreensíveis 

desses. Em outras palavras, objetiva-se acompanhar a tendência dos temas e da estrutura de 

Passagens em sua orientação ao “Baudelaire”, a reconfiguração de alguns de seus temas, 

resolução e abertura das questões. 

Outro elemento que deve ser destacado é a abordagem dos momentos diversos dos 

“planos” aqui empreendida. Tais momentos não serão tratados como sucessivos, pois, de fato 

não o são, ou hierarquizados, mas como complementares de uma mesma estratégia 

construtiva, que se nutre da própria descontinuidade, como seu modo de “fazer justiça” às 

experiências representadas. Michel Espagne e Michael Werner destacam que aos momentos 

da “documentação” e da “construção” – chamados respectivamente de “Leitura e 

documentação” (BENJAMIN, 2013, p.31-61) e de “Documentação e construção” 

(BENJAMIN, 2013, p. 63-704) na edição do “Baudelaire” – não podem ser compreendidos 

como momentos separados “entre as fases do trabalho” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 

627). Na leitura aqui proposta, a particular relação entre o “Trabalho das passagens” e o 
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 Devido tanto a dificuldade de localizá-los no conjunto das novas categorias temáticas quanto da incompletude 

características de projetos neste estágio. 
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“Baudelaire” se configura também nos momentos inerentes a este: a de Passagens tem como 

elemento mobilizador o mesmo aspecto construtivo que marca sua relação com o 

“Baudelaire”, os dobramentos que lhe foram inerentes (estratégias construtivas) bem como os 

desdobramentos posteriores (particulares emergências, recepção). São necessárias ainda 

algumas palavras sobre isto. 

De modo a destacar a força do arranjo (a partir, mas) sobre os materiais, opta-se a 

seguir por uma discussão que tenta explorar mais as novas configurações possíveis pela 

esquematização do plano e menos repassar os conteúdos das novas categorias – presentes já 

em “Notas e Materiais”. As categorias a serem revisitadas abaixo  são as 15 remanescentes 

nas “folhas azuis” (BENJAMIN, 2013, p. 668-682) (Apêndice VII). Ao contrário de 

selecionar “categorias centrais” para a discussão (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 605-616) 

ou o conjunto de todas as categorias (BOLLE, 1996), opta-se aqui por se destacar as 

categorias que apareceram no último arranjo dos planos do “Baudelaire” de modo a associar a 

leitura dos temas a mais tardia estrutura ensaiada, mesmo incompleta, máxima cristalização 

dos experimentos lá gerados. É fundamental ficar claro que a opção pela “ultima” 

configuração não deve significar qualquer crença em uma teologia de que esta seria de 

qualquer modo a configuração definitiva dos materiais, mas, fundamentalmente, de que 

naquele arranjo mais tardio pode-se perceber as forças que promoveram sua interrupção, 

exibindo assim em seu adequado contexto, a máxima força construtiva do ciclo da obra tardia 

de Benjamin. Circunstancialmente, também serão mencionados elementos de outras 

categorias, e de outras configurações dessas, quando for relevante para a leitura empreendida. 

Outro ponto a ser destacado na leitura dos temas do “Baudelaire” que se segue é a 

eventual menção ao “deciframento” proposto por Willi Bolle das siglas multiformes e 

multicoloridas utilizadas no processo de constituição da “planta de construção” do 

“Baudelaire” a partir de Passagens. Reconhecendo o aspecto fundamental de classificação do 

sistema de siglas em cores, Willi Bole propõe a primeira e, possivelmente, única até então 

disponível sugestão de interpretação (BOLLE, 1996) das “siglas coloridas”, bastante fecunda 

e profundamente ligado à própria forma do pensamento benjaminiano. Interpretando as siglas 

a partir de sua “qualidade estética”, reconhecendo-as como parte de um “procedimento 

mimético e mágico destinado a ler o texto difícil da metrópole moderna” (BOLLE, 1996, p. 

41) e utilizando-se de um vasto conhecimento das relações entre escrita e imagem na tradição 

ocidental e particularmente no pensamento do crítico e filósofo alemão, o editor da edição 

brasileira interpreta as siglas de Benjamin para “além da razão classificatória”, (BOLLE, 
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1996, p. 46), em um “ensaio imagético” no qual discute as relações entre as categorias 

temáticas, as formas e as cores das siglas “como proto-texto pictográfico das categorias 

temáticas” (BOLLE, 1996, p. 47); no contexto da hipótese da orientação de Passagens ao 

Baudelaire como também experimento historiográfico – no caso do ensaio de Bolle, 

correlacionando os aspectos estéticos da escrita imagética e o projeto benjaminiano.  

Entende-se que a interpretação de Willi Bolle possa contribuir para a compreensão das 

estratégias benjaminianas presentes em “Baudelaire”, por isso, logo abaixo, quando aparecer 

os comentários às categorias temáticas do projeto de Benjamin, serão eventualmente 

mencionados alguns elementos desta interpretação. Ficará claro de que forma a “leitura” e 

interpretação das siglas empreendida por Willi Bolle ressalta aspectos fundamentais das 

categorias discutidas. 

Por fim se destaca que a ordem da apresentação que se segue não se dará sempre 

conforme a organização dos capítulos planejados no “Baudelaire”. Primeiro serão 

apresentadas algumas considerações acerca da segunda parte dos planos do “Baudelaire”. Ao 

contrário da escolha editorial do “Baudelaire”
398

 – que de certa forma apenas inverte a 

tendência dos Gesammelte Schriften,  que colocam em primeiro lugar os textos mais acabados 

– os ensaios sobre “Baudelaire” (cf. cap. 7) – que aloca ao final do “livro”, como “redações 

parciais” (BENJAMIN, 2013, p. 705 ss.), esses aqui não serão lidos como “resultados” do 

“Baudelaire”.   

Mesmo tendo sido entregues ao Instituto como parte intermediária do “Baudelaire”, se 

considera – como fora indicado pelo próprio Benjamin – que os ensaios sobre Baudelaire só 

poderiam atingir seu completo significado apenas no todo do livro e especialmente a primeira 

e a terceira partes, que restaram enquanto “planos”
399

. Esta posição específica da segunda 

parte dos “planos” é testemunhada pelas correspondências de Benjamin no contexto de 
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 É possível identificar as interpretações da relação entre Passagens e o “Baudelaire” presentes na edição deste. 

Na Introdução ao “Baudelaire”, Agamben considera “as Passagens” “mais exatamente, o conjunto de fichas e de 

materiais que constituem a base documental” (BENJAMIN, 2013, p. 11) como de certa forma destinada ao 

“Baudelaire”. Ressaltamos novamente aqui que, mesmo diante da marca deste destino, nada seria do 

“Baudelaire” sem as Passagens, apesar de estas no fundo não terem sido nada. 
399

 Esta tentativa de leitura justifica também de certa forma a discussão aqui empreendida dos “ensaios” antes de 

seus “planos” (cf. capítulo anterior). Trata-se de não meramente inverter o trabalho editorial de Rolf Tiedemann 

– operação da escolha editorial implícita na edição do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013) e explicitamente as 

leituras de Espagne e Werner da relação entre Passagens e o Baudelaire – e as interpretações por esse ensejadas. 

Se, sem sombra de dúvidas, Notas e Materiais não é o “fim” do ciclo de Passagens – e desse modo os ensaios 

sobre Baudelaire seriam secundários, publicados inclusive em volume separado (GS I) - também não se 

interpreta Notas e Materiais como “amontoado” de notas, mero recolha de materiais para o “Baudelaire”. Tenta-

se aqui, ao relacionar o “Trabalho das passagens” e os “planos” do livro sobre Baudelaire a partir da refiguração 

tardia da categoria da origem – associada ao trabalho metodológico da totalidade do ciclo – de reconhecer a 

complexa relação entre aqueles dois planos – bem como das interpretações que privilegiam um deles 

aparentemente em detrimento do outro – pelo seu aspecto dialético, da dialética benjaminiana. 
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elaboração e reelaboração dela. O crítico escreve por ocasião da entrega ao Instituto do ensaio 

A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire: “É preciso, no entanto, chamar a atenção 

para o fato de os fundamentos filosóficos do livro [o Baudelaire] em sua globalidade não 

serem perceptíveis a partir desta segunda parte [A Paris [...]], nem era isso que eu pretendia” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 380; carta à Horkheimer de 28/09/1938), e por ocasião da recusa, em 

carta à G. Scholem: “as reservas que possam ser colocadas em relação ao trabalho [à 

reformulação do ensaio recusado] serão em partes razoáveis [...] porque as posições-chave do 

‘Baudelaire’ não podem nem devem ficar claras nesta segunda parte” (BENJAMIN, 2006b, p. 

399); e ainda sobre a reformulação do “O Flâneur” – a segunda parte do ensaio recusado – 

“Há, naturalmente, uma limitação [para a compreensão do texto]: trata-se apenas do Flâneur, 

e não do complexo global do ‘Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 407; carta à Gretel Adorno 

em 26/06/1939).  

Não é apenas explícito nas correspondências de Benjamin o papel específico da 

segunda parte do “Baudelaire” e sua autonomia em relação às outras partes (BENJAMIN, 

2006b, p. 376) como provedora dos “dados”, dos elementos de “antítese” em relação ao 

projeto (BENJAMIN, 2006b, p. 380) – como também os problemas engendrados pela redação 

antecipada da terceira parte (BENJAMIN, 2006b, p. 393).  

A tentativa de ressaltar o aspecto construtivo de Passagens que lhe permanece e 

ultrapassa no “Baudelaire” – e para além dele, em sua recepção – orienta esta discussão no 

sentido de primeiro apresentar a segunda parte dos “planos”, que encontraram pelo menos 

provisoriamente uma redação (fechamento), para em seguida discutir a primeira e a terceira, 

essas não redigidas, abertas
400

. 

O primeiro momento deste mapeamento dos temas e estrutura do “Baudelaire” se 

dedica, como mencionado, a segunda parte do plano do livro, a única elaborada, mas ainda 

assim uma elaboração que não poderia ser considerada definitiva por conta de suas 

circunstâncias. No que se refere ao caráter de “redação provisória” da segunda seção do 

“Baudelaire” é importante mencionar que além de ter sua reelaboração forçada pela recusa 

por parte do Instituto, o processo constitutivo do “Baudelaire” – a operação com as categorias 

temáticas bem como os arranjos de materiais e consequentemente das experiências teórico-

metodológicas – não foi separado do processo de redação do texto, que tanto coincide 
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 Benjamin antepôs ao “arquivo temático” sobre o flâneur de Notas e Materiais um trecho de Hoffmannsthal 

como epígrafe que certamente valeria para toda sua obra – bem como para os esforços de interpretação ao seu 

redor –, “Ler o que nunca foi escrito (Was nie geschrieben wurde, lesen)” (BENJAMIN, 2006, p. 462; GS V, p. 

524); lê-se aqui este mote não apenas no seu sentido poético-filosófico, mas também naquilo a que ele se refere 

ao aspecto de Passagens e do Baudelaire que, embora e talvez justamente por não escrita, resta fulgurando. 
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cronologicamente com o momento construtivo do “Baudelaire”, quanto é marcada pelo 

rearranjo das categorias (cf. ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 603) bem como a elaboração de 

notas de caráter teórico-metodológico (BENJAMIN, 2013, p. 616-703).  

A segunda seção do primeiro plano do “Baudelaire” – com o título planejado de A 

Paris do Segundo Império na Baudelaire (BENJAMIN, 2006, p. 1013) – que deu origem aos 

ensaios sobre Baudelaire (BENJAMIN, 2006b, p. 09-147) – é composta por 18 folhas 

(BENJAMIN, 2013, p. 75), nas quais se organizam oito categorias temáticas
401

: Rebelde e 

alcaguete, Mercado literário, O flâneur e a massa, O herói, Tédio, Antiguidade parisiense, 

Paris ctônica e Lesbos, das quais as três últimas foram posteriormente dissolvidas
402

 

(BENJAMIN, 2006, p. 1017-1021; BENJAMIN, 2013, p. 188-394) na seção “O herói” 

(ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 603), resultando em seis categorias (Apêndice IV), além de 

que, durante sua redação, a categoria “Mercado literário” foi incorporada ao capítulo “A 

boêmia” e a categoria “Tédio” foi parcialmente redigida ao lado de “O herói” (ESPAGNE; 

WERNER, 1984, p. 603, notas 11 e 12) (BENJAMIN, 2013, p. 672-677).  

Por fim, faz-se necessário ressaltar que a estrutura da segunda parte do “Baudelaire” 

não sofreu alterações nas “folhas azuis” (BENJAMIN, 2013, p. 672-677; GS VII, p. 739), o 

que pode indicar que, conforme a edição do Baudelaire sugere, tal parte não foi atingida por 

este momento específico da reelaboração
403

 (Apêndice VII).  

O texto de A Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire, como discutido (cf. 

capítulo 4, acima), aparece em três partes – A boêmia, O flâneur e A modernidade – o que 

mostra que a divisão das categorias temáticas perfaz o elemento de construção do próprio 

texto, para além de uma mera estrutura de seções. Comparando o texto redigido e as estrutura 

das categorias temáticas se evidencia a associação dos temas político-literários (Rebelde [...] e 

Mercado [...]) na figura da boêmia aos elementos da poética baudelairiana (heroísmo e tédio) 

e ainda especialmente a centralidade da experiência urbana (flâneur) e moderna (A 

Modernidade) na estrutura do texto. 

Michel Espagne e Michael Werner ainda chamam a atenção para a precisão da 

passagem do procedimento de “documentação” para a “redação” (ESPAGNE; WERNER, 

                                                 
401

 Na lista de categorias temáticas da segunda parte do Baudelaire apresentada na edição brasileira aparecem 12 

categorias (quatro a mais que na edição do Baudelaire) – constando entre elas as categorias A prostituta (que 

aparece na edição do “Baudelaire” na primeira parte), Reações políticas, O dândi, Elementos fisionômicos (essas 

três últimas aparecem na edição do “Baudelaire” na terceira parte). 
402

 A categoria temática Antiguidade parisiense foi riscada e incorporada à categoria O herói, de acordo com a 

lista da edição brasileira (BENJAMIN 2006, p. 1019). Ainda, como mencionado: A configuração das categorias 

aqui utilizada é a que consta na edição do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013). 
403

 Os editores do Baudelaire atribuem à esquematização de A Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire 

a um momento posterior as elaborações estruturais das “folhas azuis” (BENJAMIN, 2013, p. 700). 
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2007, p. 860). Os desdobramentos – reflexões e referências – do texto podem ser 

rigorosamente acompanhados a partir dos trechos de Notas e Materiais escolhidos na 

composição estruturada pela reunião das categorias temáticas (ESPAGNE; WERNER, 1984, 

p. 629). De acordo com os pesquisadores, tanto como os processos de composição e de 

redação do capítulo quanto sua reelaboração foi caracterizada pela indicação nas fichas das 

categorias temáticas das “ocorrências utilizadas e integradas” – e aqui Benjamin utilizou cores 

específicas para cada capítulo, em cada uma das fichas utilizadas (BENJAMIN, 2013, p. 188) 

– e ainda por considerações adicionais teóricas e “meta-textuais” (ESPAGNE; WERNER, 

2007, p. 860). Após destacar os trechos – arranjados pelas categorias temáticas – a serem 

elaborados, Benjamin anota a sigla alfanumérica e o resumo do trecho, de modo a coligir a 

redação ao arranjo (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 629) e à nova leitura do trecho – 

ilustrada na “resumo” ou frase-chave elaborado para cada trecho escolhido.  

Este procedimento de elaboração é caracterizado por Michel Espagne e Michael 

Werner como uma operação inerente ao “complexo de camadas no interior do metabolismo 

literário (literarischem Stoffwechsels)” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 629), entre os 

materiais de Passagens e as categorias temáticas, a partir dos quais tais categorias foram 

reinterpretadas (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 630) no processo – de constituição de 

subcapítulos e o destaque às categorias centrais, apresentados nas “folhas azuis” e nas “notas 

de regência” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 630) – que precede a redação. Percebe-se 

assim o processo rigoroso de elaboração, centrado de fato na importância do aspecto 

construtivo (BENJAMIN, 2006b, p. 391), autorreferente e flexível, no qual a composição 

fundamental dos materiais mobiliza as reflexões teóricas e a fluidez do texto redigido. Assim 

trata-se de uma estratégia construtiva historiográfica que forma a infraestrutura das reflexões 

teórico-filosóficas abundantemente presentes na obra tardia de Benjamin, por exemplo, nas 

“teses Sobre o Conceito de História” (cf. capítulo seguinte). 

Um exemplo deste procedimento “historio-gráfico” (como destaca Bolle) é ressaltado 

quando Espagne e Werner destacam – na leitura da estruturação do “Baudelaire” como 

modelo de Passagens a partir dos desdobramentos (mais uma vez!) do tema da sexualidade – 

o modo através do qual a coleção de materiais destinada a uma das categorias temáticas 

(“Prostituta (Dirne)”, BENJAMIN, 2013, p.180-187) é deslocada da primeira para a segunda 

parte do “plano” (para fundir-se à categoria temática “O herói”) com intuito de ligar os temas 

da sexualidade e da economia (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 97), de acordo com os tardios 

desenvolvimentos do tema em Passagens.  
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Para os pesquisadores, a “pré-programada transposição (vorprogrammierte 

Übertragung)” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 97) do tema da prostituta da primeira para a 

segunda parte do plano promovida pelas “notas de organização” ilustra a noção de orientação 

de Passagens inscrita no “Baudelaire”, entre os arranjos deste. Além deste deslocamento do 

tema da “Prostituta” para a categoria “O herói”, parte das discussões daquela categoria é 

também deslocada para a terceira parte do plano, demonstrando a autonomia e a determinação 

do aspecto da construção sobre os procedimentos da redação. Os recursos teórico-conceituais 

de Passagens não apenas operam em relação ao plano do livro sobre Baudelaire, mas também 

entre os momentos aos diversos arranjos destes planos (cf. Apêndices IV e VII). 

A primeira categoria temática do plano da segunda parte do “Baudelaire” é “Rebelde e 

alcaguete (Rebell und Spitzel)”, e tem por sigla um “quadrado roxo cheio”
404

, que para Willi 

Bolle caracteriza “o olhar sobre a paisagem social e política no período de 1830 até os anos 

1850”, tendo como principal representação a camada social da boêmia (BOLLE, 1996, p. 61).  

Nas fichas daquela categoria temática, os trechos foram marcados com as cores preta, 

marrom, violeta, rosa e amarela (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 617), no processo 

mencionado de indexação e classificação dos textos por cores. A maioria dos trechos Notas e 

Materiais utilizados fora dos arquivos temáticos J – Baudelaire, a - Movimento Social, d - 

História Literária, Hugo e V - Conspirações, Compagnnonage (BENJAMIN, 2013, p. 188-

231) (cf. Apêndice VI)
405

. Esta categoria apresenta pelo prisma dos conflitos sociais e 

insurreições da Paris anterior ao Segundo Império (na imagem da “boêmia”) a sobreposição 

das figuras do conspirador e do trapeiro, as associando também aos temas da poesia e ao 

posicionamento do poeta Charles Baudelaire (BENJAMIN, 2013, p. 188-230). Como se 

observa no conjunto de manuscritos chamados de “folhas azuis”, com divisão da categoria em 

sete subcategorias – “Dupont”, “Le vin des chiffonniers”, “Lamartine”, “Filhos de família”, 

“Conspiração”, “Insurreição de Lyon”, e “Tipologia política e boêmia” (BENJAMIN, 2013, 

p. 672-673) (cf. Apêndice VII)
406

 – Benjamin traça a fisionomia da boêmia do Segundo 

Império a partir do papel e das ações políticas e sociais dos conspiradores.  

Acompanhando a primeira seção do texto A Paris do Segundo Império na obra de 

Baudelaire é possível distinguir tanto os elementos da categoria Rebelde e alcaguete quanto 

                                                 
404

 Para uma representação – bem artesanal, singela até – do desenho da sigla de cada “categoria temática” aqui 

discutida, cf. Apêndice III. 
405

 Para uma visão global da proporção do uso dos trechos dos “arquivos temáticos” nas “categorias temáticas” 

daqui em diante discutidas, conferir o Apêndice VI. 
406

 A tabela das subdivisões/rearranjos de todas as “categorias temáticas” daqui por diante discutidas constam no 

Apêndice VII. 



307 

 

de “Mercado Literário (Literarischer Markt)”. Esta categoria, cuja sigla é um “cruzamento 

marrom” reúne principalmente índices dos arquivos J – Baudelaire e d – História literária, 

Hugo do complexo de Notas e Materiais (BENJAMIN, 2013, p. 232-251). Nas “folhas azuis” 

tal categoria é por sua vez dividida em dez subcategorias, sendo elas “As páginas literárias”, 

“Posição de Baudelaire”, “Estatística”, “Carreira política”, “Luta de classes”, “Mercado 

literário”, “Incompatibilidade com o jornalismo”, Saint-Beuve”, “Informação” e “Honorários 

e carreira dos colunistas” (BENJAMIN, 2013, p. 673-674). Na categoria são destacadas as 

reações de Baudelaire ao mercado de literatura, associado à imprensa e ao desenvolvimento 

econômico da Paris daquele período. Se a “boêmia” se torna uma figura privilegiada para a 

representação das ambiguidades da posição de Baudelaire, como aparece na categoria 

anterior, em Mercado literário o contexto político-social do período adquire mais variáveis: a 

relação entre literatura, imprensa, mercado e política. A posição de Baudelaire é apresentada 

como aparentemente contraditória – contradição esta construída pela recepção de sua poesia – 

em relação às estruturas mercadológicas da produção literária da Paris do Segundo Império. 

No que se refere à categoria Mercado Literário também se destaca, se comparada em 

relação o longo arquivo temático d – História Literária, Hugo, do complexo de Notas e 

Materiais (formado por 19 fólios) (cf. Apêndice II), que, ao contrário desse, a figura do poeta 

Victor Hugo não aparece nesta primeira parte da composição e da redação de A Paris do 

Segundo Império na Obra de Baudelaire. As relações entre as obras de Baudelaire e Hugo, 

que se centralizam na obra tardia benjaminiana a partir dos aspectos místico-capitalistas 

destes últimos – e em relação a esses, as ambiguidades do primeiro – são deslocadas para a 

seção sobre o flâneur.  

De acordo com a ordem da edição do “Baudelaire” a categoria temática seguinte seria 

O flâneur e a massa. Por seu papel central na elaboração de A paris do Segundo Império na 

Obra de Baudelaire e, ainda mais significativamente, na reelaboração deste ensaio como 

Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, tal categoria encontrará sua discussão ao final 

desta sequência de apresentação da segunda parte do “Baudelaire”. 

No que se refere às categorias temáticas seguintes, como foi mencionado, a seção dos 

planos para a segunda parte do “Baudelaire”, A Paris do Segundo Império na Obra de 

Baudelaire, foi redigida, conforme os “manuscritos parisienses”, a partir das categorias 

temáticas O herói, Tédio, Antiguidade parisiense, Paris ctônica e Lesbos, tendo sido as 

últimas incorporadas ao tema de O herói (der Heros). Isto justifica a reunião destes temas na 

seção “A modernidade” de A Paris do Segundo Império – terceira parte do ensaio elaborado. 
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A categoria temática O herói (BENJAMIN, 2013, p, 311-336) dessa forma reúne elementos 

da caracterização da modernidade, presente nos planos pelas categorias sob ela rearranjadas. 

Representada pela sigla de um “quadrado azul” que poderia aludir ao “palco” onde “o poeta e 

o crítico” “representam o drama da modernidade, tendo como parceira e antagonista a cidade” 

(BOLLE, 1996, p. 56), O herói se mostra uma categoria temática central na elaboração da 

segunda parte do texto. De fato a categoria que inicialmente reunia basicamente índices do 

“arquivo temático” J – Baudelaire, englobado em três outras categorias temáticas, indicando a 

posição do poeta Baudelaire perante a sociedade do “auge do capitalismo”.  

Dividida nas “folhas azuis” em cinco subcategorias – “A heroína”, “Psicologia do 

herói”, “O herói e a missão” e “O herói como papel” (BENJAMIN, 2013, p. 675-676) – a 

categoria O herói destaca assim a “teoria da modernidade” – como Benjamin indica, em uma 

subcategoria não incorporada nas “folhas azuis” (BENJAMIN, 2013, p. 322) – presente na 

poética baudelairiana, enquanto “busca da modernidade” que se destaca da concepção de 

história do século XIX (BENJAMIN, 2013, p. 318) [J 65a, 5]. Como poderá ser mais bem 

caracterizado apenas no capítulo seguinte, este papel poético de herói torna singular e 

inapreensível para a recepção tradicional as energias da poética de Charles Baudelaire. 

Assim também a categoria temática “Tédio (Ennui)” (BENJAMIN, 2013, p. 337-360) 

traça os aspectos da modernidade particular ensaiada na poética baudelairiana. Esta categoria 

é representada por um “grande ponto preto”, a sigla da “forma urbana da melancolia” que “em 

forma de Angústia, finca sua bandeira preta no crânio do poeta” e “este responde com a 

construção de sua obra” (BOLLE, 1996, p. 51) e encena “o papel de historiador” (BOLLE, 

1996, p. 52). Formada trechos dos “arquivos temáticos”  J – Baudelaire, D – Eterno retorno, 

M – O Flâneur, etc. sendo ainda destacado nesta categoria temática quatro subtemas nas 

“folhas azuis”: “Aspectos políticos do trabalho de Haussmann”, “Terror e padronização”, 

“Para escapar à monotonia” e “Meryon” (BENJAMIN, 2013, p. 677); que indicam o tédio 

como sentimento a partir do qual Baudelaire se apropria do tempo modernidade que jorra 

monotonamente pelas ruas da Paris haussmannizada e o transfigura em seu aspecto 

devastador, evocado pelas gravuras de Meryon e pelas visões da demolição embelezadora. 

Ao cenário da modernidade construído por Benjamin a partir da Paris de Baudelaire, 

ao lado das ambiguidades político-sociais e de percepção poética da modernidade se encontra 

um dos principais temas da poesia baudelairiana: sua relação particular com a experiência 

urbana de uma maneira específica em relação aos outros momentos do ciclo de Passagens; 

relação que Benjamin destaca nas “notas de regências” como importante no contexto da 
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segunda parte do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p. 620). É a este tema que a seção 

intermediária dos planos da Paris do Segundo Império na Obra de Baudelaire se dedica. 

O tema do flâneur mostra-se central em relação à obra tardia de Benjamin. Primeiro 

por ser uma das duas únicas que se mantém nos três momentos de Passagens
407

: a) na 

coleção/arranjo de Notas e Materiais – sendo aqui a segunda maior categoria temática, com 

21 fólios – como categoria M – O flâneur (cf. Apêndice II); b) no rearranjo presente nos 

“manuscritos parisienses” – com o título de “O flâneur e a massa” (cf. Apêndice III) e; c), no 

processo de elaboração – tanto da primeira redação, A Paris do Segundo Império, sendo a 

categoria central (BENJAMIN, 2006, p.37) quanto na segunda versão, Sobre Alguns Motivos 

na Obra de Baudelaire, descrita por Benjamin como uma definição “da forma monográfica 

do ‘Flâneur’ no contexto geral das Passagens” (BENJAMIN, 2006, p. 400). 

Portanto, o tema do flâneur para as Passagens cumpre uma função específica na 

elaboração do “Baudelaire”. Primeiro, no que se refere à primeira “redação parcial” (A Paris 

[...]) como elemento de ligação entre as antinomias do contexto político-social e à postura 

poética de Charles Baudelaire. Segundo, a estrutura da “antítese”, como “interpretação crítico 

social do poeta” que se observa no segundo capítulo do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 

380). Benjamin articula o antagonismo inerente ao seu próprio projeto, que causara a recusa 

de Adorno, pela perspectiva da apresentação filológica a partir do princípio construtivo 

(BENJAMIN, 2006, p. 391). O flâneur assume assim, na primeira redação do “Baudelaire”, o 

papel de medium das reflexões poéticas (primeira parte planejada) às políticas (terceira parte). 

Na sua figura, o encantamento da grande metrópole tende cada vez mais ao arcabouço 

fantasmagórico da aparência, na figura da multidão tornada massa. O elemento construtivo, 

demonstrado nas etapas inerentes às Passagens – em sua gênese e em seus desdobramentos ao 

“Baudelaire” – na figura da estruturação e do arranjo dos materiais, articula os conteúdos 

materiais às perspectivas teórico-conceituais por eles produzidos. 

Indicada pela sigla de um “cruzamento preto num retângulo preto” (BOLLE, 1996, p. 

65) a categoria “O Flâneur e a massa (Der Flaneur und die Masse)” reúne “através de um 

estudo da representação da multidão nos escritores do século XIX, Benjamin faz com que o 

objeto de fascínio se torne transparente: a massa [...]”, primeiro de “fregueses”, depois 

ferramenta dos “estados totalitários” (BOLLE, 1996, p. 65). O flâneur é o “espelho tão 

                                                 
407

 Benjamin adiciona ao conjunto de categorias temáticas a categoria Passagens (BENJAMIN, 2013, p. 854) 

(cf. seção anterior), que também aparece desde os “primeiros esboços”, passando pelas apresentações (exposés), 

mas que quase desapareceria no “Baudelaire”. A retomada deste tema emblemático do “Projeto das passagens” 

nos mais avançados momentos do Baudelaire indica, juntamente com outros elementos, a sobrevivência do 

Trabalho das passagens no interior do próprio “Baudelaire” (cf. seção anterior). 
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imenso quanto essa multidão”, um “caleidoscópio dotado de consciência” (BAUDELAIRE, 

1997, p. 91), isto é, o medium a partir do qual a “experiência” moderna, o choque, pode ser 

observada. Dividida em sete subtemas nas “folhas azuis” – “Fantasmagoria fisionômica 

(physiognomonique)”, “Romance policial (Detective novel)”, “Descrição da massa”, 

“Jornalismo”, “A multidão em Hugo”, “A multidão como véu” e “Causas sociais” 

(BENJAMIN, 2013, p. 675) – a categoria também recebe destaque nas “notas de regência”, 

que ressaltam a associação dos conceitos de “multidão” e “massa” pela noção de aparência 

como “véu” (BENJAMIN, 2013, p. 620) a partir do qual Baudelaire se apropria da 

experiência moderna.  

Entre os materiais para a reformulação de A Paris do Segundo Império na Obra de 

Baudelaire, o tema da multidão “naturalizada” – em anterioridade/interioridade para o flâneur 

–, transformada em “massa” também ganha importância. Espagne e Werner destacam também 

uma importante tendência engendrada pela elaboração do capítulo sobre o flâneur. As 

anotações e reflexões pertencentes a tal elaboração figuram e funcionam também como 

“considerações estruturais” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 643) a partir das quais diversos 

temas da filosofia de Benjamin são concentrados nas reflexões lá empreendidas, e como 

exemplo disso percebe-se tanto a constituição do “arquivo temático” m – Ócio, Ociosidade 

(como será mencionado abaixo) de Notas e Materiais, quanto com a elaboração de novas 

categorias temáticas para os planos do “Baudelaire” (ESPAGNE; WERNER, 1987, p. 643), 

como mesmo nos trechos de preparação para Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire e 

ainda em conexão a outros textos de momentos anteriores – notadamente O Narrador e o 

ensaio sobre a obra de arte (cap. 4), como Benjamin indica em uma carta
408

. Isto é, Benjamin 

de certa forma rearranja o papel de Baudelaire no interior de Passagens, conferindo 

importantes acentos a determinados aspectos da obra do poeta (para a tendência em Notas e 

Materiais à obra de Baudelaire, cf. Apêndice V). A posição crítica de Baudelaire em relação 

ao papel do flâneur é um dos exemplos desta transformação engendrada pela reorganização 

dos materiais, por ocasião da remodelação do capítulo sobre Baudelaire. 

Nos textos de preparação de Sobre Alguns Temas na Obra de Baudelaire, pode-se ler: 

“A fantasmagoria, que é o esquema (die das Schema) que subsome a totalidade dos achados 

da flânerie, é o correlato intencional da vivência” (BENJAMIN, 2006b, p. 453; 2013, p. 943; 

                                                 
408

 Benjamin escreve em carta a Gretel Adorno, de junho de 1939: “O capítulo sobre o flâneur – e agora me 

ocupo da remodelação deste capítulo – procurará nesta nova versão integrar motivos importantes do trabalho 

sobre ‘A obra de arte na época de sua possibilidade de reprodução técnica’ e do ensaio sobre ‘O contador de 

histórias’, juntamente com outros das Passagens” (BENJAMIN, 2006, p. 406). 
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GS I, p. 1183). Este apontamento exibe a tendência de centralização das discussões da 

segunda parte na figura do flâneur como central “no contexto geral das Passagens”
409

 

(BENJAMIN, 2006b, p. 400); ou, em outras palavras, da esquematização da problemática 

inerente ao universo do “Projeto das passagens” sob a figura do flâneur. Como é possível 

acompanhar em Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire (cf. capítulo anterior), 

Benjamin articula os temas da poesia de Baudelaire e suas reflexões sobre a modernidade de 

modo a promover o aspecto crítico/destrutivo desta poética; o que se torna evidente e 

altamente significativo em uma nota dos planos da remodelação da segunda versão do ensaio. 

Benjamin escreve: 

A aparência de uma multidão em si mesma animada (bewegten) e animizada 

(beseelten) desfez-se em nada diante dele [i.e. Baudelaire]. De fato, um tal coletivo 

não mais é que mera aparência. A ‘multidão’ pela qual o flâneur passeia o olhar é a 

forma fazia (Hohlform) em que, setenta anos mais tarde, foi vazada a ‘comunidade 

do povo (Volksgemeinschafl)’ que, como se disse, anularia as oposições de classe. 

Baudelaire intuiu o processo de decomposição que se preparava, o que era nada de 

impossível na Paris do Segundo Império. [...] Baudelaire vê-se já na posição de 

espiritualmente abandonado por estes últimos aliados que pactuaram com a 

multidão. Solitário, insurge-se contra a multidão com a ira impotente de alguém que 

se rebela contra a chuva e o vento. Ser obsequiado pelos golpes dessa multidão – era 

isso que consistia a vivência a que Baudelaire deu pela primeira vez o peso de uma 

experiência. E esta experiência anulou todas as anteriores. / A capacidade 

(Vermögen) cuja perda Baudelaire lamenta neste texto é de ser capaz de retribuir o 

olhar, em vez de o desafiar. Olhares mortos na vivência do choque (Im 

Chockerlebnis erstorbne Blicke)
410

” (BENJAMIN, 2006b, p. 455; 2013, p. 946; GS 

I, p. 1185). 

 

Este texto, uma espécie de passagem entre o plano/nível de Notas e Materiais, do 

“Baudelaire” e das reflexões mais tardias (por exemplo, do Zentralpark e das “teses”) indica 

uma série de transposições das reflexões benjaminianas.  

Primeiro, no tema mais evidente, o crítico faz referência em dois trechos dos 

momentos tardios de Notas e Materiais à “comunidade do povo”; trechos estes semelhantes à 

anotação acima, mas com acentos significativamente diferentes. No trecho [J 66, 1], a figura 

da multidão é associada à aparência de novidade – o trecho começa: “O que aplaca a sede do 

flâneur pelo ‘novo’ é a aparência de uma multidão animada” – engendrada por sua 

espiritualização pelo flâneur, o que a torna um “molde oco” a partir da qual a “comunidade do 

povo” seria forjada (BENJAMIN, 2006, p. 391). Alguns trechos depois, Benjamin relaciona a 

                                                 
409

 Carta a Adorno de 23/02/1939. 
410

 Ao final deste trecho, Benjamin faz referência a uma das mais significativas passagens da obra baudelairiana, 

o trecho XXII dos “Rojões (Fusées)”. Um das frases deste trecho baudelairiano parece ter exercido grande 

influência sobre o mais tardio texto de Walter Benjamin: “Já que eu, que em mim sinto por vezes o ridículo de 

um profeta, sei que nunca encontrarei, para isso, a caridade de um médico. Perdido neste mundo vil, acotovelado 

pelas multidões, sou como um homem cansado cujo olhar não vê, à sua retaguarda, nos anos profundos (dont 

l’oeil ne voit en arrière, dans les années profondes), senão desengano e amargura e, à sua frente, senão uma 

tempestade que nada de novo contém, nem ensinamento nem dor” (BAUDELAIRE, 2009, p. 38, 104). 
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formação das massas ao “livre mercado [que] multiplica estas rapidamente e em quantidades 

incalculáveis” e aponta o uso destas massas como “modelo” para os “Estados totalitários” que 

“representa neste o estremo esforço o agente do capitalismo monopolista” e “procura 

exorcizar tudo aquilo que impeça sua completa fusão com a massa de clientes” (BENJAMIN, 

2006, p. 416) [J 81a, 1].   

A multidão, contemplada como anterioridade/interioridade pelo flâneur ensaia a 

“comunidade do povo” torna-se aparência, uma aparência a qual a poética de Baudelaire, 

neste trecho, no plano (nível) de Notas e Materiais, é incapaz de dissipar
411

.  

No trecho tardio, extensivamente citado anteriormente (“A aparência de uma multidão 

[...]”), Walter Benjamin atribui à poesia baudelairiana a capacidade de dissipar (por meio da 

recusa) a aparência na qual o flâneur se enreda, uma capacidade a partir da qual emerge uma 

figura de Baudelaire profundamente associada à figura do crítico que, a partir da ruptura com 

as experiências tradicionais, faz da vivência um novo reservatório de experiências
412

. O “olhar 

familiar” das correspondências baudelairianas torna-se menos um desafio do que o 

reconhecimento da perda. Este desenvolvimento, que ainda pode ser apenas intuído a partir de 

Notas e Materiais e a partir dos planos da segunda parte do “Baudelaire”, atingirá sua máxima 

expressividade nas discussões das seções seguintes. Mas, são ainda necessárias mais algumas 

palavras sobre o caráter estruturante das discussões dos temas presentes na segunda versão do 

ensaio sobre Baudelaire. 

 

5.3.2 Resolução Temática e Modelo Teórico do Plano do “Baudelaire” I 

 

Esta subseção se dedicará à apresentação dos problemas relacionados à transposição 

dos temas do complexo de Passagens aos planos do livro sobre Baudelaire, destacados de um 

ponto de vista estrutural, por assim dizer, nas seções precedentes. Dessa forma se deverá 

acompanhar dos desdobramentos dos temas do “Trabalho das passagens” no “Baudelaire” a 

partir do princípio construtivo que une estes dois níveis da produção benjaminiana tardia. 

A estruturação dos temas da segunda parte dos planos do “Baudelaire” possui 

peculiarmente (para a “recepção”, da qual esta tese singelamente faz parte) um duplo 

                                                 
411

 O final do trecho que legitima tal interpretação: “O Estado, que representa neste extremo esforço o agente do 

capitalismo monopolista, tem como único adversário irredutível o proletário revolucionário. Este dissipa a 

aparência de massa por meio da realidade de classe. Neste ponto, nem Hugo nem Baudelaire podem se colocar 

diretamente ao seu lado” (BENJAMIN, 2006, p. 416) [J 81a, 1]. 
412

 Michel Espane e Michael Werner também se dedicam a interpretar o rearranjo dos temas de Passagens a 

partir do procedimento construtivo da reelaboração da segunda parte do “Baudelaire”, destacando especialmente 

seu significado para as transformações da “teoria da experiência” na “Exibição do Flâneur (Flaneur-

Darstellung)” (ESPAGNE; WERNER, 1984, p. 640-646). 
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substrato. Tanto os seus “planos” quanto as elaborações provisórias dos ensaios. Por terem 

aparecido anteriormente (no que se refere à recepção), os ensaios sobre “Baudelaire” não 

deixam de enviesar a leitura dos planos que lhe deram origem. Este não é o caso da primeira e 

da terceira parte dos planos. Nas linhas que se seguem se visa destacar o trabalho dos 

elementos construtivos da estrutura a partir das partes não escritas do “Baudelaire”, a saber, a 

primeira e a terceira. Lá onde, pelo viés desta tese, sua força poderá ser mais bem destacada. 

Uma questão precisa ser reiterada. As discussões presentes nesta e na subseção 

seguinte comportam uma interpretação particular da articulação planejada do “Baudelaire”. 

Concerne-se, portanto, a uma abordagem singular das discussões, não apenas a única possível 

nem muito menos a intentada por Benjamin.  Trata-se, assim, de uma leitura dos temas que 

estão apenas potencialmente presentes nos planos. Mesmo que pareça uma mera leitura do 

arranjo proposto nos planos da primeira e da segunda parte, os temas, como foi possível 

acompanhar, não se separam (na verdade, mobilizam) as construções teórico-filosófica e 

assim, a eles, deve-se recorrer como substrato do conceito de história da obra tardia do 

filósofo. O objetivo destas subseções é assim coligir aspectos particulares da leitura dos 

planos à estrutura construtiva característica da obra tardia de Walter Benjamin. sendo assim, 

esta primeira parte se dedicará aos planos da primeira parte do “Baudelaire” e, a seguinte, dos 

planos da terceira parte. 

No “primeiro” plano do Baudelaire, a primeira parte, Baudelaire como autor alegórico 

(BENJAMIN, 2006, p. 1015) foi organizada em 08 categorias temáticas, três das quais foram 

reorganizadas no segundo arranjo das categorias. As cinco categorias que foram mantidas na 

primeira parte foram Recepção, Disposição sensitiva, Paixão estética, Alegoria e Melancolia, 

enquanto as três categorias remobilizadas foram Banimento do orgânico, Notas sobre Gautier 

e A prostituta
413

 (BENJAMIN, 2006, p. 1015-1017; BENJAMIN, 2013, p. 80-187). No 

arranjo ulterior, ensaiado nas “folhas azuis”, restou à primeira parte do “Baudelaire” as 

categorias “Disposição sensitiva”, “Paixão estética”, “Alegoria” e “Melancolia” 

(BENJAMIN, 2013, p. 668-671)
414

.  De maneira geral se percebe um deslocamento dos temas 

centrados na recepção do poeta (Recepção e Notas Sobre Gautier) para a segunda parte do 

                                                 
413

 Na transcrição da lista de trechos utilizados no Baudelaire apresentada na edição brasileira de Passagens, são 

apresentadas 09 categorias temáticas na primeira seção do Baudelaire – Recepção em geral e Notas sobre Dante 

aparecem nesta lista, ao passo que A prostituta não aparece – além de ser (BENJAMIN, 2006, p. 1015-107). A 

configuração (ordem e arranjo) das categorias aqui utilizada é a que consta na edição do “Baudelaire” 

(BENJAMIN, 2013). 
414

 Como na seção anterior, o processo de constituição e reorganização das “categorias temáticas, também do 

“uso” dos “arquivos temáticos” nas “categorias”,  bem como a subdivisão e novo arranjo delas nas “folhas azuis” 

são representadas globalmente nos Apêndices IV, VI e VII que aparecem ao final deste trabalho. Aparece 

também, como já mencionado, uma representação das “siglas” no Apêndice III. 
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plano (discutido na seção anterior) e para outras unidades temáticas no interior da própria 

primeira parte. 

De acordo com Benjamin, por ocasião do envio da segunda parte do “Baudelaire” ao 

Instituto, a primeira parte do projeto deveria conter “a questão central da problemática”, de 

onde emergiria as discussões de uma “teoria estética” em torno do tema de “Baudelaire como 

alegorista” (BEJAMIN, 2006b, p. 380). Já em suas primeiras formulações, Benjamin atribui à 

primeira parte o papel de discutir a “importância decisiva da alegoria em ‘As Flores do Mal’”, 

por meio da apresentação da “construção da visão alegórica em Baudelaire, procurando tornar 

visível o paradoxo fundamental da sua doutrina estética: a contradição entre a teoria das 

correspondências naturais e a recusa da natureza”
415

 (BENJAMIN, 2006, p. 366).  

Na fase mais tardia das elaborações, por sua vez, nos chamados “esquemas de 

coordenadas”, a primeira parte dos planos é representada como a intersecção dos temas da 

“morte ou do cadáver” (BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, p. 764), em referência à 

associação entre morte e alegoria como processo de significação e como elemento de 

passagem da “tese” estruturada nesta parte para a “síntese” engendrada na terceira. Ao longo 

de suas elaborações, o tema da alegoria permanece central na estrutura da primeira parte e nos 

desdobramentos temáticos dos planos do “Baudelaire”, como será acompanhado abaixo. 

A primeira categoria temática da primeira parte do plano, “Disposição sensitiva 

(Tempéramente sensible, Sensitive Anlage)” (BENJAMIN, 2013, p. 89-109; GS VII, p. 739) 

destaca o caráter histórico da obra baudelairiana como objeto e orientação da construção 

historiográfica ensaiada no “Baudelaire”. A sigla que representa a categoria é um cruzamento 

preto em um quadrado vermelho, que marca os registros poéticos da sensibilidade moderna na 

obra de Baudelaire (BOLLE, 1996, p. 66). Formada pelo arranjo massivo de trechos do 

Konvolute  J – e alguns outros de W – Fourier, U – Saint-Simon, V – Conspirações [...] d – 

História literária [...] etc. – a categoria ressalta as tendências contraditórias da poesia de 

Baudelaire como construções a partir das experiências que a constituem. Tais experiências são 

matizadas, nesta categoria, pela relação entre a particular sensibilidade de Baudelaire, suas 

estratégias poéticas e o contexto literário da produção de sua obra. Nas “folhas azuis” a 

categoria “Disposição sensitiva” é reorganizada em quatro subcategorias, “Seráfico e fetiche 

(Séraphin et fétiche)”, “Teoria das correspondências (Théorie des correspondances)”, “A arte 

pela arte: abandono da totalidade harmoniosa” e “A questão de Gautier” (BENJAMIN, 2013, 

p. 668-669). Deste grupo de temas pode-se intuir a estrutura de tensão produzida pelo arranjo 

                                                 
415

 Carta a Horkheimer em abril de 1938. 
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da categoria temática, entre “natureza” e “recusa da natureza”, ou como aparecerá na terceira 

parte, entre os temas do ideal e do Spleen. 

Assim, a categoria temática Disposição sensitiva arranja dois temas fundamentais da 

poética de Baudelaire; temas que se referem a sua posição em relação ao “mercado literário” a 

partir da constituição da linguagem poética. Trata-se das ambiguidades inerentes àquela 

poética, representadas pelos temas da perda do ideal, da poesia pura (tornada purificadora) e 

de sua recepção. De maneira que talvez só apareça no conjunto de trechos Parque Central, a 

“doutrina das correspondências” é associada nesta categoria temática ao tema da chamada 

“arte pela arte” (BENJAMIN, 2013, p. 93) e os aspectos regressistas da poesia baudelairiana 

(BENJAMIN, 2013, p. 699). A doutrina das correspondências, cujo arco de influência passa 

pelas doutrinas de Swedenborg e as experiências de embriaguez (BENJAMIN, 2013, p. 98) e 

pela “harmonia” de Fourier
416

 (BENJAMIN, 2013, p. 94, 95) e desdobra-se em Mallarmé 

(BENJAMIN, 2013, p. 93), é apresentada em Baudelaire a partir de sua contradição com a 

“renúncia à natureza” exibida na obra do poeta.  

Em uma das folhas dos “manuscritos parisienses”, apresentada na edição do 

“Baudelaire” ao lado do chamado “esquema de coordenadas”, Benjamin faz alguns 

apontamentos sobre a relação do tema da “disposição sensitiva”, a “contemplação” e a 

“inteligência alegórica”, mediados pela “lembrança (souvenir)” (BENJAMIN, 2013, p. 628). 

Tal contradição, cujo cenário são as “lembranças” – entre uma visão simbólica/mística da 

natureza e a sua renúncia – é o primeiro “polo” de oposição da “sensibilidade” de Baudelaire 

[J 72a, 5].  Tal polo se vincula às condições de produção da poesia lírica do XIX (exibidas na 

categoria Recepção) e aos aspectos da experiência dilacerada
417

 do poeta, compondo o 

substrato da postura única e radical do poeta perante a modernidade, introduzida na categoria 

Paixão estética. 

                                                 
416

 As concepções utópicas de Fourier cumprem um importante papel no interior da “pré-história” da 

modernidade elaborada por Benjamin, desde a ocasião da primeira “apresentação (exposé)” (1935) de 

Passagens. As “fantasias” fourieristas reúnem e representam as forças utópicas incrustradas no âmago da 

modernidade, entre o anterior e o novo (cf. cap. 4 e 6). 
417

 Dilacerada entre “sensibilidade acorrentada” e “sensualidade espiritualizada” [J 72a, 5], entre “sensibilidade 

mais cultivada” e “contemplação mais concentrada” [J 55a, 6], como aparecem em trechos de Notas e Materiais 

rearranjados na “categoria temática” Disposição sensitiva. É possível visualizar nos planos para a primeira parte 

do “Baudelaire” a leitura benjaminiana que parte das contraditórias condições econômico-literárias de produção 

da poesia lírica no século XIX (Recepção), passando pelas experiências do poeta (Disposição  sensitiva) em 

favor de sua particular posição (Paixão estética), ilustradas pela estratégia alegórica (Alegoria e Melancolia). A 

miniaturização da suposição de Passagens – da crítica da “fantasmagoria do XIX” pelas forças nelas incrustradas 

– da seção da “tese” do Baudelaire – primeira parte do plano – se mostra como uma leitura da modernidade 

modelizada na poética baudelairiana, tal como engendrada no Trauerspielbuch (Parte I). 
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A própria relação entre as Passagens e os planos do “Baudelaire” remete ao arranjo 

dos temas nas categorias Recepção (suprimida no arranjo das “folhas azuis”) e Disposição 

sensitiva. A história construída imageticamente (“imagée” (BENJAMIN, 2013, p. 84)) 

tomaria as descontinuidades, anteriores e posteriores, dos projetos benjaminianos não como 

meros acidentes, mas como sua própria força construtiva, sua “carga temporal” (BENJAMIN, 

2013, p. 81), a partir da qual – mesmo em contradição com o próprio passado [N 3a, 4] – 

outro passado poderia ser reconhecido. 

A categoria temática Paixão estética (aesthetische Passion) (BENJAMIN, 2013, p. 

110-126; GS VII, p. 739) reúne em sua maioria trechos dos arquivos temáticos J - Baudelaire, 

de Notas e Materiais – dos 61 trechos reunidos nesta categoria, apenas quatro não são do 

“arquivo” J (Apêndice VI) – e tem por sigla uma “cruz preta sobreposta a um pequeno círculo 

roxo cheio” (BOLLE, 1996, p. 67). No arranjo provisório que restou como último, esta 

categoria aparece dividida também em quatro subtemas, sendo elas: “Psicologia da 

impotência”, “Erotologia da impotência”, “Mistificação” e “Paixão estética” (BENJAMIN, 

2013, p. 669-670) – sendo esta última marcada. Trata-se, como Benjamin anota no conjunto 

dos “esquemas de coordenadas”, da representação da impotência como passagem ao tema 

central da categoria: “A impotência como princípio de morte. / O cadáver como última 

estação do calvário da sexualidade masculina” (BENJAMIN, 2013, p. 629). A “erotologia da 

impotência”, a “via-sacra da sexualidade masculina” como representação da potência 

antinatural da poética baudelairiana é a via aberta em direção à morte – que se manifesta na 

alegoria/mercadoria (cf. abaixo) – como negação poética da “mera vida” enquanto substância 

do moderno, como aparece logo abaixo. 

De acordo com a pesquisa de Michel Espagne e Michael Werner, ao lado de 

Disposição sensitiva, aquela categoria visa representar através das “experiências sexuais” 

aspectos da “personalidade do poeta” e da “constelação” da “sociedade” (ESPAGENE, 

WERNER, 1984, p. 94)
418

. Segundo Willi Bolle “o conceito de paixão estética, calcado na 

ideia de ‘via-sacra da sexualidade masculina’ permanece bastante vago” (BOLLE, 1996, p. 

67). Benjamin de fato tenta relacionar na categoria na noção de “paixão” a “concretização da 

sensibilidade no erotismo” (BENJAMIN, 2013, p. 118) se utilizando de elementos da filosofia 

de Kierkegaard (Idem, p, 119) e da psicanálise freudiana (BENJAMIN, 2013, p. 113) como 

                                                 
418

 Espagne e Werner no referido artigo ainda propõem uma importante leitura das categorias Disposição 

sensitiva e Paixão estética através da discussão da filosofia de Kierkegaard neste contexto. Para os teóricos, as 

referências à noção do “estético” da filosofia kierkegaardiana figuram como passagem estrutural das análises 

(individuais) da poética de Baudelaire para a crítica da sociedade do século XIX (ESPAGNE; WERNER, 1984) 
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uma tentativa de construir uma “intepretação psicanalítica das mistificações” (Op. Cit., p. 

126) presentes na obra de Baudelaire, a partir do tema da relação entre erotismo e morte, 

como composição entre ira [J 57, 9] e impotência [J 57a, 2] (BENJAMIN, 2013, p. 117). Mas 

a passagem do erotismo (na impotência como recusa do natural/da aparência) à morte, mesmo 

que apenas esboçada, também abre as vias para outra passagem, esta mais significativa. Nas 

“notas de regência” Benjamin anota “a propósito da paixão estética”: “transfiguração da 

impotência (Verklärung der Impotenz)” (Op. Cit., p. 621; GS VII, p. 751) e em outra destas 

notas aparece “significação alegórica do esquema da paixão” e “passagem da alegoria à 

paixão?” (BENJAMIN, 2013, p. 624) e, ainda “passagem da sensibilidade à alegoria e à 

melancolia” (BENJAMIN, 2013, p. 624). Trata-se da tentativa de ligar/sobrepor um tema 

recorrente – e altamente problemático, por suas vinculações reacionárias (cf. capítulo 

posterior) – a uma noção “construtiva” (neste contexto: destrutiva!
419

) daquela poética: “o 

princípio da morte” inscrito na “imobilização das forças produtivas” – como Benjamin anota 

também no “esquema” (BENJAMIN, 2013, p. 629) – isto é, na recusa à natureza encenada na 

obra de Baudelaire.  

A sobreposição da ira e da impotência, na leitura de Benjamin da poética de Charles 

Baudelaire, é um dos principais elementos da concepção crítica empreendida: do “fracasso” 

de Baudelaire (tal como da imperfeição do Trauerspiel) se constitui na força história de seu 

caráter crítico. A “via sacra da sexualidade masculina” é o caminho que conduz a noção de 

uma particular morte, que já não pode ser retorno (à natureza/totalidade). 

Fortuito elemento estruturante, de acordo com as duas leituras mais importantes destas 

categorias (Bolle e Espagne; Werner), as duas “primeiras” categorias da primeira parte do 

plano do “Baudelaire” prepara a apresentação do espólio de Baudelaire, como uma moeda que 

o poeta recebera e que Benjamin tenta se apropriar como “tesouro” (mesmo sendo uma moeda 

já sem valor) da tradição e recepção do poeta, conforme o trecho do “arquivo” J elencado em 

Paixão estética: o “viático” recebido por Baudelaire, “uma antiga e valiosa moeda 

proveniente do tesouro acumulado” da sociedade, moeda que tem uma das faces “a alegoria 

do esqueleto com a foice” e na outra “a Melancolia imersa em meditação” [J 58a, 2] 

(BENJAMIN, 2013, p. 118). Alegoria e melancolia são os temas das categorias temáticas que 

enceram a primeira parte do plano do “Baudelaire” e, mais uma vez, se tornam traços do 

aspecto da modernidade que o crítico visa erigir. 

                                                 
419

 “A ‘construção’ pressupõe a destruição”, anota Benjamin no arquivo temático N – Teoria do Conhecimento, 

Teoria do Progresso (BENJAMIN, 2006, p. 512) [N 7, 6], uma referência que serve tanto ao engenho 

baudelairiano quanto à estrutura construtiva da obra tardia do crítico. 
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A categoria temática Melancolia
420

 (BENJAMIN, 2013, p. 159-170), foi composta 

quase somente
421

 por trechos do “arquivo temático” J – Baudelaire, a parte mais extensa de 

Notas e Materiais. Representada pela sigla de uma “vertical roxa dividindo um retângulo 

preto”
422

 (BOLLE, 1996, p. 49), para Willi Bolle a sigla tem uma estreita relação com a 

discussão da figura da “melancolia alada de Dürer”, discutida no Trauerspielbuch. Para Willi 

Bolle: “Trata-se de uma alegoria da própria ideia de construção, de uma imagem da condição 

do artista nos tempos modernos que surgem no horizonte. Na folha de Dürer, pode-se 

descobrir todo um repertório de siglas que Benjamin utilizou em suas siglas [...]” (BOLLE, 

1996, p. 50). 

A categoria Melancolia configura a particular passagem da melancolia do barroco para 

experiência do XIX. Nas “folhas azuis” essa categoria temática foi dividida em três “unidades 

temáticas”: “A lembrança como medium das correspondances (Le souvenir comme ‘medium’ 

des ‘correspondances’)”, “A lembrança como medium da experiência alegórica” e “A 

imagem do cadáver” (BENJAMIN, 2013, p. 671). A lembrança, ao limiar da interrupção do 

experimento “Baudelaire” se torna o medium da passagem baudelairiana entre ideal 

(continuação, “totalidade”) e morte (interrupção); tal passagem se dá pela construção da 

experiência alegórica. Mas a melancolia baudelairiana não pode ser a fonte de seu engenho 

alegórico. Benjamin anota em seu “esquema de coordenadas”:  

 

A melancolia deve ter uma dupla derivação (Doppelableitung). Ela primeiro deve 

ser desenvolvida em relação à morte, ponto zero do cruzamento das coordenadas e, 

                                                 
420

 Na edição do “Baudelaire” aparece, em primeiro lugar, a categoria “Alegoria”, assim como no arranjo das 

“folhas azuis”. Por conta de seu caráter central na primeira parte do “Baudelaire” e de sua evidente conexão com 

os temas da terceira parte do “plano” – “A mercadoria como objeto poético” – a ordem de discussão neste 

momento não seguirá a da sequência apresentada pela edição. 
421

 Só três trechos arranjados em Melancolia não pertencem ao “arquivo” J, um deles ainda foi riscado por 

Benjamin (BENJAMIN, 2013, p. 159-160) nos planos da categoria (cf. Apêndice VI). 
422

 A representação da sigla mencionada por Bolle é significativamente diferente da que consta na “chave” 

transcrita no “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p.79), mas corresponde à descrição apresentada nos GS (GS VII, 

p. 739), cf. a reprodução da “chave” no Apêndice III. Não há dentre as siglas que aparecem na “chave” alguma 

que se assemelhe a descrita por Bolle (e presente nos GS VII). Ao passo que se pode observar no detalhe de fotos 

das siglas (por exemplo, dentre os materiais digitalizados disponibilizados para consulta no Benjamin Archive) 

uma que corresponda à descrição de Bolle –, na representação da “chave” reproduzida na edição brasileira de 

Passagens (BENJAMIN, 2006, p. 894), a categoria Melancolia aparece sem a “vertical roxa”, isto é, de acordo 

com a representação que consta na edição do “Baudelaire”. Ao que tudo indica trata-se de uma variação da sigla 

Melancolia, isto é, Benjamin utilizou as duas representações. Isto se explica, por exemplo, pelo volume de 

materiais e as conhecidas (e dramáticas!) dificuldades de Walter Benjamin em conseguir o material básico para 

seu trabalho (caneta, papel, etc.); muitos de seus manuscritos, por exemplo, são registros em versos de cartas – 

como o da própria “chave”, que foi elaborada no verso de uma carta esboçada a Raymond Aron (BENJAMIN, 

2006, p. 894) – ou em “cintas de jornais” (como os textos das “teses”) e outros rascunhos de toda sorte. Mas 

além de lançar luz ao contexto material da produção da obra tardia de Benjamin, as variações dos desenhos das 

siglas e de outros elementos dos manuscritos promovem mais uma “imagem”, talvez arbitrária, mas por certo 

uma “imagem”, da maleabilidade particular do “projeto” da obra tardia de Benjamin. 
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em segundo lugar, em relação com a intenção alegórica. É primordial para a 

primeira parte não derivar a alegoria do espírito da melancolia (die Ableitung der 

Allegorie nicht aus dem Geiste der Melancholie zu vollziehen) (BENJAMIN, 2013, 

p. 627; GS VII, p. 764).  

 

Trata-se mais uma vez de uma demonstração da importância do aspecto construtivo, 

do arranjo dos temas no “Baudelaire”. A ênfase na alegoria como produto do humor 

melancólico poderia obscurecer o caráter poético-formal daquela; ao contrário, a melancolia 

deveria ser derivada do engenho alegórico, como produto das experiências a partir das quais a 

alegoria pode proliferar no século XIX. 

 Os fragmentos a partir dos quais o alegorista do século XIX trabalha não possuem, na 

construção benjaminiana, como substrato a “natureza decaída” – como no caso dos 

dramaturgos do Trauerspiel –, mas as condições próprias do “auge do capitalismo”. Trata-se 

de um sutil arranjo de modo a oferecer uma visão totalmente secularizada da melancolia na 

estrutura do todo do “Baudelaire”. 

Como contraparte do legado que Baudelaire recebera, a melancolia representa mais 

que um estado de espírito, mas a “fonte de toda poesia sincera” (BENJAMIN, 2013, p. 162) [J 

8a, 2].  Nesta categoria os trechos de Notas e Materiais selecionados remontam a 

caracterização da melancolia presente no livro sobre o drama barroco, ressaltando-a – como 

destacado por Willi Bolle, no trecho acima, no que se refere às formas das siglas – a partir de 

seu elemento construtivo. Trata-se da experiência da vertigem da meditação melancólica 

(BENJAMIN, 2013, p. 164) – destacada também no pensamento de Kierkegaard 

(BENJAMIN, 2013, p.166) e Nietzsche (BENJAMIN, 2013, p. 169, 170) – e do caráter 

estereotipado – “como dos poetas barrocos” (Op. Cit., p. 165) [J 60a, 3] –, da repetição dos 

temas. Mas ainda outro componente se reúne à matriz da melancolia. 

A repetição de motivos, a “compulsão de ter que retornar pelo menos uma vez a cada 

um de seus temas principais” [J 55a, 2] é por vezes acompanhada na estrutura da poesia de 

Baudelaire por um tipo “imobilização” dos motivos na “repetição do mesmo ou de muitos 

versos, [no] retorno obstinado às frases” (BENJAMIN, 2013m, p. 160) [J 30a, 6]. Este ritmo 

da reflexão, que aparece na poética de Baudelaire como “tête-à-tête sombrio e límpido” [J 

67a, 5], o caracteriza como “meditativo e não filósofo”, que se “aterroriza” diante do 

“fragmento que tem em suas mãos” (BENJAMIN, 2013, p. 164). Nos trechos de Notas e 

Materiais reunidos na categoria temática Melancolia, Benjamin caracteriza a diferença do 

“pensador e do homem meditativo”:  

A situação do homem meditativo é a do homem que já encontrou a solução do 

grande problema, mas em seguida esqueceu. E agora medita não tanto sobre a coisa, 
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mas sobre a meditação que outrora fez sobre ela. O pensamento do homem 

meditativo se situa, pois, sob o signo da recordação (BENJAMIN, 2006, p. 413; 

BENJAMIN, 2013, p. 170) [J 79a, 1]. 

 

No arranjo desta categoria temática o elemento de ruminação/construção ressaltados 

na análise da figura de Dürer de Origem do drama barroco alemão passam a se vincular a 

estrutura da memória, “sob o signo do esquecimento (sous le signe de l’oubli)” (BENJAMIN, 

2013, p. 170), mais ao próprio lembrar e menos à lembrança de algo “esquecido”
423

. Nesta 

leitura, há um deslocamento sutil do equilíbrio inscrito na tensão central da técnica 

baudelairiana – entre “contemplação” e “sensibilidade” (cf. capítulo anterior). A vertigem 

baudelairiana é representada por seu posicionamento perante o abismo da memória sob o 

esquecimento, que se torna “substrato” (BENJAMIN, 2013, p. 169) da operação poética bem 

como a “síntese” (BENJAMIN, 2013, p. 168) da experiência do poeta, entre os polos da 

contemplação e da sensibilidade.  

O “destino eternamente solitário” de Baudelaire (BENJAMIN, 2013, p. 159; cf. 

acima) se refere à solidão daqueles que, diante da perda, lembram a força do esquecimento, se 

deslocando da experiência individual como reconhecimento [N 8, 1] (cf. capítulo ulterior).  

 Os temas da categoria Melancolia circunscrevem a problematização central da 

primeira parte do plano do “Baudelaire” (mas não pode dela derivar!). Tal como para os 

poetas do barroco, a condição melancólica, somada a “paixão por imagens”, fomenta a 

alegoria como estratégia construtiva, sobre os fragmentos dispersos no “abismo do tempo”, 

horizonte para o qual o poeta francês dirigira seu olhar com “atenção fixa e profunda 

desorientação” (BENJAMIN, 2006, p. 415) [J 80a, 5]. Mas como vimos Baudelaire não 

esperava mais nenhuma retribuição; talvez por isso pôs-se a mobilizar seu aparelho poético. 

 A categoria temática Alegoria (BENJAMIN, 2013, p. 127-158) completa o grupo de 

categorias que permaneceram nos planos para a primeira parte do livro sobre Baudelaire. 

Representada por uma “cruz preta cortando um círculo verde cheio”
424

 (BOLLE, 1996, p. 67), 

                                                 
423

 Como na citação acima: “A capacidade cuja perda Baudelaire lamenta neste texto é a capacidade de retribuir 

o olhar, em vez de o desafiar” (BENJAMIN, 2006b, p. 455), ou em uma nota ao A Paris do Segundo Império em 

Baudelaire: a poesia de Baudelaire “Na sua energia destrutiva, ela rompe, não apenas – pela concepção alegórica 

– com a natureza da inspiração poética, não apenas – pela sua evocação da cidade – com a natureza campestre do 

idílio, mas também, pela força de decisão heroica com que leva a poesia até o âmago da reificação, com a 

natureza das coisas. Ocupa o lugar onde a natureza das coisas é dominada e transformada pela natureza dos 

homens. A história mostrou que ele tinha razão ao não confiar no progresso técnico para realizar este projeto” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 434). Nem confiança no progresso técnico nem naturalização da técnica. As posições 

poéticas e historiográficas (isto é: a leitura histórica de Benjamin da poesia de Baudelaire) são apresentadas cada 

vez mais sobrepostas. 
424

 No caso da diferença da descrição desta sigla por Bolle e da representação da “chave” (BENJAMIN, 2013, p. 

79) (Apêndice III), trata-se do fato de que na “chave” a parte reservada a sigla da “categoria temática” Alegoria 
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esta categoria temática é a mais extensa da primeira parte do plano e foi formada por trechos, 

em sua maioria, dos “arquivos temáticos” J-– Baudelaire e por alguns outros de H – O 

colecionador, I – O Interior, rastro, N – Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso e K. 

No conjunto de das “folhas azuis” a categoria temática Alegoria foi dividida em cinco 

subcategorias: “Inquietação petrificada (Agitation figée)”, “Trechos de apoio (Pièces à 

l’appui)”, “Posição antimitológica”, “Fragmentação/Sobreposição do impulso destrutivo e da 

atitude conservadora (Morcellement de l’élan destructeur et attitude conservatrice)” e 

“Satânico” (BENJAMIN, 2013, p. 670-671). Ao sobrepor as forças da poética baudelairiana, a 

imagem que emerge de sua poética é do estremecimento paralisado, da construção e da 

destruição poéticas, da restauração e reconhecimento. 

Para Willi Bolle a sigla da alegoria representa um “hieróglifo crítico”, uma “sigla 

encruzilhada” que aparece em um conjunto de outras siglas (BOLLE, 1996, p. 66), todas 

indicadas por cruzamentos e desdobradas tematicamente a partir da técnica alegórica. A 

centralidade do tema e da sigla de Alegoria é também ressaltada por Willi Bolle, na medida 

em que “a alegoria se transforma, na interpretação de Benjamin, no instrumento 

historiográfico por excelência, na medida em que permite desmascarar o mito e a aparência” 

(BOLLE, 1996, p. 67). De fato, o tema da dissolução do mito e da aparência ocupa um plano 

central neste momento do “Baudelaire”. 

 Ao lado da crítica ao mito, do aspecto de “antítese” entre alegoria e mito, “graças” ao 

qual “Baudelaire não caiu no precipício do mito que acompanhava constantemente seu 

caminho” (BENJAMIN, 2006, p.313) [J 22, 5] – nas figuras da crítica da “arte como categoria 

da totalidade da existência” (BENJAMIN, 2006, p. 368) [J 53, 2], como desdobramento da 

recusa da ideia de “totalidade harmoniosa”
425

 (BENJAMIN, 2006, p. 376) [J 56a, 6] para a 

qual a alegoria se volta violentamente (BENJAMIN, 2013, p. 148) – o arranjo dos materiais 

na categoria Alegoria também destacam outro papel importante da alegoria na poesia de 

Baudelaire na própria estrutura da tentativa benjaminiana. 

 Concernente ao ânimo melancólico se destacou o ritmo da repetição/imobilização 

poética como característica daquele que se dedica mais à estrutura da perda do que ao objeto 

                                                                                                                                                         
foi dilacerada (BENJAMIN, 2006, p. 894), possibilitando assim sua reprodução apenas a partir das marcações 

nos fólios de Notas e Materiais. A descrição da sigla da categoria nos GS corresponde a utilizada por Bolle (GS 

VII, p. 739) 
425

 Na categoria Melancolia, Benjamin destaca aspectos da “vertigem” compartilhada por Baudelaire, Nietzsche 

e Kierkegaard; na crítica ao mito como estetização, a alegoria demarca a posição do primeiro perante o abismo. 

Ainda, um trecho significativamente arranjado em Melancolia: “Esvaziamento da vida interior. Da regressão da 

Reflexão – que no Romantismo, alargava o espaço da vida, como em um jogo, em círculos cada vez mais vastos, 

e, ao mesmo tempo, o diminuía em âmbito, cada vez mais restritos –, restou a Baudelaire apenas o ‘tête-à-tête’ 

sombrio e límpido [...]” (BENJAMIN, 2006) [J 67a, 5).   
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perdido. Esta estrutura, como se verá, se relaciona profundamente a concepção de história 

como orientação de Passagens ao “Baudelaire”. São ainda tais estratégias de composição que 

reaparecem com destaque na categoria Alegoria, nas imagens da “inquietação petrificada” e 

dos caracteres de destruição instaurados pela alegoria. Passa-se brevemente pela estruturação 

das passagens de Passagens ao Baudelaire por estes dois temas (inseparáveis) inscritos na 

concepção na categoria Alegoria, a saber, seu caráter destrutivo e sua imagem de 

imobilização. 

O aspecto de crítica
426

 inerente técnica alegórica que, como leitmotiv da leitura 

benjaminiana do poeta francês, compõe o pano de fundo da própria concepção de história ali 

ensaiada, e é ressaltado na categoria temática sob o tema da destruição – os “traços da 

violência” (BENJAMIN, 2006, p. 374) [J 55a, 3], o “caráter destrutivo, purificador” da 

concepção de arte de Baudelaire contra o “conceito fetichista de arte” (BENJAMIN, 2006, p. 

361) [J 49, 1] – que mobiliza seu “ímpeto destrutivo (élan destructeur)” (BENJAMIN, 2013, 

p. 149) não em favor da abolição do objeto visado, mas para a exibição de seu aspecto 

“inaparente”: 

O objeto atingido pela intenção alegórica é segregado das correlações de vida: ele é 

ao mesmo tempo quebrado em pedaços e conservado. A alegoria agarra-se às ruínas. 

O impulso destrutivo de Baudelaire em parte alguma está interessado na abolição 

daquilo que atinge (BENJAMIN, 2006, p. 374; 2013, p. 149). 

 

 A o impulso à destruição ressaltada pela leitura benjaminiana no Baudelaire engendra 

a conservação – a autêntica permanência na imagem da eterna transitoriedade. Sua imagem 

mais significativa é a da ruína. A ruína é o emblema da transitoriedade que o poeta quer tornar 

sua poesia em reconhecimento; é só isso que o interessa. Na primeira parte dos planos do 

“Baudelaire”, toda estrutura conservativa mapeada na poética baudelairiana, no extensivo 

arquivo temático J, passa a ser associada à contraparte da estrutura destrutiva, 

desmobilizadora – promovida pela interrupção formal, pela cesura poética – inscrita no 

impulso destruidor da alegoria nesta leitura.  

A “imobilização do poema”, por sua vez, como técnica da descontinuidade – “nem 

progressão nem descrição” nos poemas (BENJAMIN, 2013, p. 131) – promotora da imagem 

de imobilização (“Je hais le mouvement
427

”) (BENJAMIN, 2013, p. 127) aparece como 

recurso da poética baudelairiana destacado como um frêmito, como a imagem da “inquietude 

                                                 
426

 Da crítica como cisão, despedaçamento, mortificação. 
427

 “Abomino o movimento”, verso de A beleza, citado por Benjamin ao se referir às críticas a poesia de 

Baudelaire pela “ausência de movimento” (BENJAMIN, 2006, p. 351) [J 43, 8]. Esta é justamente a mesma 

ausência de movimento que Benjamin queria atribuir à mobilização historiográfica por ele empreendida. 
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petrificada (agitation figée, erstarrten Unruh)” (BENJAMIN, 2006, p. 363; 2013, p. 132) [J 

50, 50]. A imagem “inquietude petrificada” se mostra não apenas como um tema, mas como 

forma para a qual confluem as características estruturais da alegoria como técnica da poética 

baudelairiana e como referência estruturante da tentativa do “Baudelaire”.  

 Aquela imagem da “inquietude petrificada” surge em Notas e Materiais tomada de 

empréstimo de um verso de Gottfried Keller
428

, como caracterização ao final do poema A 

destruição
429

 (BENJAMIN, 2013, p. 132) e se torna uma importante imagem da poética, da 

intenção alegórica a ela subjacente e mesmo da visão de modernidade de Baudelaire. 

Identificada como imagem da ausência de movimento (BENJAMIN, 2013, p, 131), da 

sequência de interrupções, da “fuga de imagens”
430

 (BENJAMIN, 2013, p. 145) e da recusa 

do épico na composição dos versos do poeta, a “inquietude petrificada” se torna emblema da 

Alegoria, representada também pela gargalhada de Baudelaire – a “explosão do riso” 

(BENJAMIN, 2013, p. 140) em seu caráter “satânico” (BENJAMIN, 2013, p. 133), imagem 

da “experiência do choque”
431

 (BENJAMIN, 2013, p. 145). Assim a erstarrte Unruh é lida 

também como “fórmula da vida do poeta” que “não conhece desenvolvimento algum (keine 

Entwicklung)” (BENJAMIN, 2006, p. 374; 2013, p. 148; GS V, p. 414) [J 55a, 5] que segue 

“retesando [os] nervos como um herói”
432

 (BENJAMIN, 2006, p. 414). Com esta imagem que 

imbrica a obra e a vida do poeta, Benjamin abre uma espécie de subcapítulo na categoria 

Alegoria (BENJAMIN, 2013, p. 140), isto é, promove um novo arranjo/modelização dos 

“planos”.  

A “inquietude petrificada” se torna emblema da própria relação entre “moderno” e 

“alegoria” – exigência dos primeiros trechos do Konvolut J – Baudelaire [J 6a, 2] – na medida 

em que a alegoria passa a ser reconhecida “como (comme étant) o moderno”, o “selo do 

tempo”, a “originalidade” na poética de Baudelaire (BENJAMIN, 2013, p. 139). Para 

Benjamin, “a alegoria é a armadura com a qual a modernidade deve ser conquistada”. Tal 

                                                 
428

 Citado por Benjamin: “Era como um escudo de Medusa / a imagem da inquietude petrificada” (BENJAMIN, 

2006, p. 363) [J 50, 5]. 
429

 A estrofe final do poema a que Benjamin se refere: “E lança-me o olhar imerso em confusão (pleins de 

confusion) / Trajes imundos e feridas entreabertas / – O aparato (l’appareil) sangrento da Destruição” 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 374-375). 
430

 Que se refere à produção pródiga de imagens pelo alegorista, mas que talvez fosse mais bem representada  na 

imagem da fuga em imagem, da fuga representada em imagem, como imobilização. 
431

 Nesta parte Benjamin recolhe no “Baudelaire” um trecho de Notas e Materiais, no qual cita o 

Trauerspielbuch (três autocitações, transposições!): “É um choque que faz sair da imersão o homem imerso em 

pensamentos. [...] ‘Nela [...] o emudecimento da matéria é vencido. Justamente o riso, a matéria espiritualizada 

de forma exuberante, distorcida de modo altamente excêntrico. Ela quer chegar mais alto e termina em uma 

gargalhada estridente” (BENJAMIN, 2006, p. 369) [J54a, 4]. Tem-se aqui, na transposição deste trecho, uma 

típica rearticulação do tema da “natureza” nos momentos da obra de Benjamin. 
432

 Verso do poema “Os sete velhos” (BAUDELAIRE, 2012, p. 319). 
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como no Trauerspielbuch, a técnica alegórica se transforma na marca (temporal) do moderno 

na leitura benjaminiana da literatura. 

 A própria estrutura das Flores do Mal passa a ser interpretada explicitamente no 

“Baudelaire” a partir da concepção de alegoria; e tal interpretação é transposta do 

Trauerspielbuch ao “Baudelaire”, mas também deste para aquele. A estrutura tríplice da 

“natureza ilusória da alegoria”, discutida no Trauerspielbuch
433

 e que, associada o “estado de 

espírito do luto” enreda o alegorista na “miragem” (BENJAMIN, 1984, p. 253) de um saber 

da matéria é reconhecida como a estrutura dos “três ciclos metafísicos de Flores do Mal” 

(BENJAMIN, 2013, p. 145) que lança o poeta francês diante do abismo. Da mesma forma que 

na articulação empreendida os elementos da alegoria barroca promovem a compreensão da 

intenção alegórica baudelairiana, o “Baudelaire” rearranja a força crítica da alegoria exposta 

no Trauerspielbuch. A “inquietude petrificada” corresponde ao “ossuário” (BENJAMIN, 

2013, p. 146), principal emblema da alegoria do Trauerspiel, mencionado no fim de Origem 

do drama barroco alemão (BENJAMIN, 2013, p. 146); Benjamin cita nas Notas e Materiais 

e transpõe para a categoria temática Alegoria: “a imagem da inquietude petrificada no barroco 

é [...]”  

A confusão desesperada da cidade das caveiras, que pode ser vista, como esquema 

das figuras alegóricas, em milhares de figuras e descrições da época [...] 

(BENJAMIN, 1984, p. 255). 

 

O índice [J 54, 5], transposto para o “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p. 146) é 

interrompido ali, mas o que segue no Trauerspielbuch se mostra altamente significativo para a 

discussão aqui empreendida: “[...] em milhares de figuras e descrições da época” [...]: 

[...] não apenas é símbolo da desolação da existência humana. A transitoriedade não 

é apenas significada, representada alegoricamente, como também é significante, 

oferecendo-se como material a ser alegorizado: a alegoria da ressurreição. No fim, a 

contemplação barroca inverte sua direção nas imagens da morte, olhando para trás, 

redentora (BENJAMIN, 1984, p. 255). 

 

Como mencionado o alegorista barroco é infiel e “perde tudo que tinha de mais 

inalienavelmente seu: o saber secreto e privilegiado, a autocracia no reino das coisas mortas” 

(BENJAMIN, 1984, p. 255) alegorizando a transitoriedade como figura da “Ressurreição” (cf. 

cap. 02). Mas no “Baudelaire”, o trecho do Trauerspielbuch resta interrompido. Não é o caso 

da poética de Baudelaire, pelo menos, não é à restauração barroca da vida (no além-vida da 

                                                 
433

 “O que seduz, é a ilusão da liberdade, na investigação do proibido; a ilusão da autonomia, no ato de segregar-

se da comunidade dos crentes; e a ilusão do infinito, no abismo vazio do Mal” (BENJAMIN, 1984, p. 253; 2006, 

p. 370) [J 54, 4]. Benjamin associa esta tripla ilusão do alegorista aos três ciclos das Flores do Mal. 
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“Ressurreição”) a que o poeta infielmente se volta. Walter Benjamin alegoriza
434

 na primeira 

parte do plano do “Baudelaire” a história e a figura do poeta (cf. primeiras categorias 

temáticas), sua obra e seus temas ao orientar a leitura da alegoria baudelairiana como 

emblema da mercadoria. A ressurreição, alegorizada por Benjamin, da alegoria de Charles 

Baudelaire visa despertar a sobrevivência inscrita naquilo que sobrevém à morte
435

 (em favor 

da destruição que essa porta): a coisa morta que vive, enquanto os que vivem já estão mortos.  

A transitoriedade é alegorizada, na fidelidade do poeta francês, na figura da 

mercadoria – coisa e modelo em miniatura – arquétipo do estranhamento
436

. 

Vertiginosamente
437

 as imagens são sobrepostas e a fisionomia da operação histórica 

engendrada pelo “Baudelaire” é exibida: 

A recordação
438

 do homem meditativo (Die Erinnerung des Grüblers) dispõe da 

massa desordenada do saber morto. Para ele, o saber humano é despedaçado em um 

sentido particularmente significativo: ou seja, como a quantidade de peças 

arbitrariamente recortadas a partir das quais se monta um puzzle. Uma época avessa 

à meditação conservou seu comportamento no puzzle
439

. Este gesto é, sobretudo, do 

alegorista. O alegorista pega uma peça aqui e ali do depósito desordenado que seu 

saber põe a sua disposição, coloca-a ao lado de uma outra e tenta ver se ambas 

combinam: aquele significado para esta imagem ou esta imagem para aquele 

significado. O resultado nunca pode ser previsto, pois não existe uma mediação 

natural entre os dois. Dá-se o mesmo com a mercadoria e o preço. As ‘argúcias 

metafísicas’ nas quais se compraz a mercadoria, segundo Marx, são, sobretudo, as 

argúcias da estipulação do preço. Nunca se poderá saber ao certo por que tal 

                                                 
434

 Sobre a “alegorização” benjaminiana da poética de Baudelaire, anota Kátia Muricy: “O encontro só se torna 

possível pela mortificação da sua poesia, isto é, por um procedimento característico da crítica alegórica de 

Walter Benjamin. É a partir do que se poderia chamar de uma reciprocidade alegórica entre o poeta e o crítico 

que se tornam visíveis todas as ricas implicações filosóficas da modernidade de Baudelaire” (MURICY, 2007, p. 

48). 
435

 Quando morrer não é seguro.  
436

 E aqui Benjamin se aproxima fundamentalmente (mas talvez apenas tematicamente) do também Manuscrito 

de Paris, de Karl Marx, o Manuscrito econômico-filosófico: a resolução do estranhamento negativo humano 

como abertura ao estranhamento original (MARX, 2010, p. 108). Mas, além, o que aquela configuração promove 

é a reunião, no pensamento e em sua exposição, da articulação entre natureza, história e técnica. Jesus Ranieri 

apresenta os três níveis de significado do “estranhamento (Entfremdung)” naqueles Manuscritos: “[...] O 

estranhamento aparece, em primeiro lugar, como relação do homem com o mundo exterior dos sentidos, os 

objetos da natureza, no qual o ser humano é compreendido como indivíduo estranhado desta última, ou seja, 

trata-se de um estranhamento como relação à coisa exterior; em segundo lugar, o estranhamento aparece também 

como expressão da relação de trabalho, ou seja, a relação do trabalhador com sua atividade, estranha,  alheia, que 

não lhe oferece qualquer satisfação, a não ser no momento de vendê-la a alguém. Este é o estranhamento de si 

mesmo. Em terceiro lugar o estranhamento aparece como algo que se vincula ao objeto do trabalho, objeto que é 

sinônimo de objetivação de vida do gênero humano, da efetividade das forças essenciais humanas” (RANIERI, 

2001, p. 13). 
437

 No trecho do Trauerspielbuch que precede a citação acima: “Seria desconhecer a essência do alegórico 

separar o tesouro de imagens em que se dá essa reviravolta em direção a um mundo sagrado e redimido, do 

outro, sinistro, que significa a morte e o inferno. Pois nas visões induzidas pela embriaguez do aniquilamento, 

nas quais tudo que é terreno desaba em ruínas, o que se revela não é tanto o ideal de auto-absorção alegórica, 

mas seu limite” (BENJAMIN, 1984, p. 255). Benjamin com o seu “Baudelaire” circunscrevera mais uma vez tal 

limar. 
438

 Apesar de longa, a citação na íntegra deste trecho se mostra fundamental neste contexto. 
439

 E aqui talvez ganhe força aquela nuance (mencionada acima) acerca da necessidade de não derivar a alegoria 

da melancolia. 
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mercadoria tem tal preço, nem no curso de sua fabricação, nem mais tarde quando 

ela se encontra no mercado. Ocorre exatamente o mesmo com o objeto em sua 

existência alegórica (es dem Gegenstand in seiner allegorischen Existenz). Nenhuma 

fada determinou em seu nascimento qual significado que lhe atribuirá a meditação 

absorta do alegorista. Porém, uma vez adquirido tal significado, este pode ser 

substituído por outro a qualquer momento. As modas dos significados mudam quase 

tão rapidamente quanto o preço das mercadorias. De fato, o significado da 

mercadoria é seu preço: como mercadoria, ela não possui nenhum outro significado. 

Por isso, o alegorista está em seu elemento com a mercadoria. Como flâneur, ele se 

identificou com a alma da mercadoria; como alegorista, reconhece na ‘etiqueta com 

o preço’, com a qual a mercadoria entra no mercado, o objeto de sua meditação (den 

Gegenstand seiner Grübelei): o significado. O mundo em cuja intimidade faz 

ingressar este novíssimo significado, nem por isso se tornou mais amável. Um 

inferno se debate na alma da mercadoria, por mais que pareça que ela tenha 

encontrado no preço sua paz. (BENJAMIN, 2006, p. 474; GS V, p. 466) [J 80,2 / J 

80a, 1]. 

 

 

Este trecho trata da passagem (alegórica) da operação do alegorista dramaturgo do 

Trauerspiel para o poeta alegorista do XIX e ao alegorista historiador do século XX. 

Nenhuma genealogia poderia salvar tal anacronismo: apenas o engenho alegórico permitiria 

ler o barroco e o alto capitalismo como interpenetrados por qualquer força comum. Benjamin 

associa no trecho acima os significados e as imagens fundamentais de Passagens, de modo a 

experimentar uma nova configuração. A empatia do flâneur com a mercadoria e as 

transformações antecipadas pela moda são associadas à operação alegórica para promover um 

novo significado, tema do arranjo do “Baudelaire”. Tal significado é também a própria 

significação, mas, desta vez, o mundo não se torna mais amável (a face da caveira não se 

transfigura em anjo
440

, ou pelo menos, se se transfigurasse, não seria em um anjo barroco
441

), 

ao contrário. Ao “caráter fetiche” da mercadoria
442

, à imagem de suas “argúcias metafísicas”, 

a passagem que esconde no preço o trabalho é sobreposta a da profusão de significados que 

esconde a ausência de um significado, a drenagem do significado do trabalho. 

 A orientação de Passagens ao planejado livro sobre Baudelaire aparece como um 

puzzle a partir do qual, se pudesse ser montado, exibiria o “segredo” da modernidade 

produtora de mercadorias como o elemento de sua dissolução: a aparência de “paz” do preço 

esconde o inferno do trabalho, de eterna transitoriedade que as coisas
443

 portam
444

. Mas, se o 

                                                 
440

 “Eu que sou hoje uma caveira, terei um rosto de anjo” (Lohenstein) (BENJAMIN, 1984, p. 239), epígrafe 

anteposta à última parte de Origem do Drama Barroco Alemão. 
441

 Então ao contrário, o anjo teria “os olhos esbugalhados, a boca escancarada (Augen sind aufgerissen, sein 

Mund steht offen)” (BENJAMIN, 2012, p. 14; GS I, p. 697).  
442

 A famosa passagem que se refere ao fetichismo da mercadoria e seu “segredo” está no volume 1 (livro 1) de  

O Capital  (MARX, 2012, p. 92-94). 
443

 Benjamin anota nos materiais preparatórios ao exposé de 1935: “A extensão universal do caráter de 

mercadoria ao mundo das coisas” (BENJAMIN, 2006, p. 1005, grifo de Benjamin). 
444

 Resolveria a cifra (“Das löst die Chiffer”) (GS I, p. 406), como aparece no Trauerspielbuch. 
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inferno da alma das coisas mortas pudesse ser desperto, a verdadeira morte
445

 talvez se 

tornasse também significativa (rememorável, (des)mobilizável)
446

. Benjamin escreve no 

“esquema de coordenadas”:  

A morte ou o cadáver
447

 constituirão o centro do sistema de eixos na 

esquematização da primeira parte [i.e. do “Baudelaire”]. No ponto correspondente 

será encontrada na terceira parte a mercadoria, como a realidade social, que nesta 

poesia é o fundamento da dominação do princípio de morte (BENJAMIN, 2013, p. 

626).  

 

A mercadoria é a intersecção entre morte e morte, como escrevem Espagne e 

Werner
448

: o “estranho pessimismo que conduz Benjamin a definir a passagem da tese à 

síntese, da experiência à história como um caminho da morte para a morte (un chemin de la 

mort vers la mort), da morte na sua forma orgânica à morte em sua forma econômica e 

mercantil” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 876); mas não mais como um salto infiel da 

morte à salvação (como ao final do Trauerspielbuch). A noção da mercadoria como objeto 

significado enquanto crítico, isto é, potencialmente destrutivo/apaziguador (em história: 

abertura/fechamento), exige um desdobramento que não foi escrito; abaixo, segue uma 

tentativa de lê-lo. A terceira parte do puzzle, melhor, dos planos do livro sobre Baudelaire, 

avança na orientação da exibição ensaiada em Passagens.  Seu título provisoriamente seria A 

mercadoria como objeto poético (BENJAMIN, 2006, p. 1013); a parte do “Baudelaire” que é 

tema das singelas discussões que se seguem.  

 

                                                 
445

 Que talvez desse segurança aos mortos, “párias, galés, vencidos [...] e outros mais ainda” (BAUDELAIRE, 

2012) (cap. 04). 
446

 E o sofrimento estabelecido poderia ser aberto [N 8, 1]. 
447

 Sobre a associação entre produção do cadáver e o processo de significação no barroco alemão Benjamin 

ressalta: “O corpo humano não podia constituir uma exceção à regra segundo a qual o organismo deveria ser 

despedaçado, para que em seus fragmentos a significação autêntica, fixa e escritural, se tornasse legível” 

(BENJAMIN, 1984, p. 240); cf. capítulos 01 e 02 desta tese. Sobre a importância da experiência poética da 

morte em Baudelaire, cf. a seguir. 
448

 Espagne e Werner chamam a atenção para tal noção no que se refere à passagem do arquivo a – Movimento 

social [a 12a, 7] sobre o suicídio como “parte do imaginário dos operários” “por volta de 1840” (BENJAMIN, 

2006, p. 762), a partir do qual Benjamin menciona nas “notas de regência”: “O suicídio como quintessência da 

modernidade” (BENJAMIN, 2013, p. 622). A “morte orgânica” que aparece no trecho destacado pelos 

pesquisadores é apenas uma das manifestações da morte como experiência, em sua forma típica de eterna 

transitoriedade, nas sociedades “secularizadas” (cf. primeira parte), experiência a qual Baudelaire tentara captar 

em sua poética. Outra menção ao suicídio como “quintessência da modernidade” aparece na fase tardia do 

“arquivo temático” J – Baudelaire; Nela, Benjamin cita Baudelaire no que se refere ao suicídio como “paixão 

particular”, como “grande conquista da modernidade no domínio das paixões” (BENJAMIN, 2006, p. 406) [J 

74a, 2]. Ainda mais significativamente Benjamin escreve sobre o aspecto da morte na poética baudelairiana: “Há 

em Baudelaire, uma tensão latente entre a natureza destrutiva e a natureza idílica da morte, entre sua natureza 

sangrenta e apaziguadora” (BENJAMIN, 2006, p. 390) [J 65a, 2]. Benjamin indica aqui explicitamente a relação, 

na poética de Baudelaire, entre os temas da alegoria e da correspondência e manifestações de tais temas na 

experiência poética da morte. Mas apenas implicitamente pode-se ler aqui também o duplo caráter destrutivo da 

noção de experimento historiográfico ensejada pela obra tardia de Benjamin (cf. capítulo seguinte). 
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5.3.3 Resolução Temática e Modelo Teórico do Plano do “Baudelaire” II 

 

Como mencionado, Walter Benjamin planejou realizar a “síntese” dos problemas 

temático-teóricos de seu “Baudelaire” em sua terceira parte. Talvez por não realizada, a 

síntese ou a resolução das problemáticas levantadas pelo conceito de história da obra tardia de 

Walter Benjamin se tornem mais evidente em seu registro nos planos daquela terceira parte. 

Esta breve subseção visa, portanto, discutir o significado daquela síntese, a partir e para além 

da orientação e do arranjo realizado nos planos da terceira parte do “Baudelaire”, de modo 

que o “conceito” de história da obra benjaminiana tardia possa ser exibido em sua maior 

atualidade. 

A terceira seção do planejado “Baudelaire” aparece nos planos dos “manuscritos 

parisienses” reunindo 14 categorias temáticas, sendo que, na organização subsequente, sete 

categorias se mantiveram
449

, a saber, Jugendstil, Novidade, A mercadoria, Spleen, Perda da 

auréola, Eterno retorno e Tradição; e outras sete foram suprimidas/incorporadas a outras 

categorias/partes: Elementos fisionômicos, O dândi, Reações Políticas, Recepção em geral, 

Salvação, Progresso, Notas sobre Dante (BENJAMIN, 2006, p. 1021-1023; BENJAMIN, 

2013, p. 395-614).  

Já na primeira notícia sobre a estrutura do – naquela ocasião, ainda um capítulo – 

“Baudelaire”, Benjamin chama a terceira parte de “O novo e o sempre igual (Das Neue und 

Immergleiche)” (GS VII, p. 739) e lhe atribui o papel de tratar “a mercadoria como realização 

da visão alegórica de Baudelaire”, na qual “o novo rompe com a experiência do sempre-igual, 

para cuja órbita o spleen atraiu o poeta” como “a auréola da mercadoria”, e conclui:  

O significado único de Baudelaire consiste em ter sido o primeiro a dar corpo, da 

forma mais firme, à força produtiva do homem alienado de si mesmo, e no duplo 

sentido da palavra – identificando-a e potencializando-a pela reificação 

(BENJAMIN, 2006b, p. 366)
450

.  

                                                 
449

 Na lista apresentada pela edição brasileira não constam na terceira parte as categorias Elementos fisionômicos, 

O dândi, Reações políticas (que figuram na segunda parte), Notas sobre Dante e Recepção em geral (que 

figuram na primeira parte). Tanto na edição do “Baudelaire” quando na lista transcrita na versão brasileira de 

Passagens as categorias Progresso e Salvação aparecem (marcadas) na terceira parte. Mais uma vez se ressalta 

que a configuração das categorias aqui utilizada é a que consta na edição do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013). 
450

 Carta a Horkheimer em 16 de abril de 1938. Além do fato da continuação (por arranjo, reveses e interrupções) 

desta estrutura teórica nos demais arranjos do “Baudelaire”, chama a atenção nesta primeira caracterização da 

terceira parte do “Baudelaire” o fato de ela pelo menos preceder tanto grande parte do trabalho de composição 

do arquivo temático J – Baudelaire, de Notas e Materiais (identificado pelos editores à “fase tardia” deste, entre 

1938-1940), bem como os posteriores arranjos dos planos do livro Baudelaire. Isto mais uma vez ressalta o fato 

de que tanto a dita “fase tardia” Notas e Materiais quanto o “Baudelaire” desdobram-se particular e 

paralelamente, pela orientação originária de Passagens – que remonta, como vimos, aos fins dos anos 1920. 

Diante desta e de outras evidências, resta reconhecer que a despeito (e justamente por conta) dos reveses, tanto o 

ciclo de Notas e Materiais quanto a orientação ao “Baudelaire” (nos arquivos temáticos tardios e manuscritos 

parisienses) pertencem ao complexo da tentativa historiográfica ensaiado em Passagens. 
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Estes temas e a estrutura teórica permanecem particularmente, não apenas como 

indício da interrupção motivada pelas contingências, mas também nos arranjos tardios da 

terceira parte, tanto como se pode observar na carta à Horkheimer (por ocasião da entrega da 

segunda parte), na qual Benjamin a chama de “A mercadoria como objeto poético” e lhe 

confere o caráter de “síntese” dos “fundamentos filosóficos do livro na sua globalidade” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 380), quanto nas chamadas “folhas azuis”, nas quais os polos do 

“novo” e do “sempre igual” (distribuídos nos temas que lhes caracterizam) são realizados na 

figura da mercadoria (BENJAMIN, 2013, p. 678-682). 

 No arranjo posterior das categorias da terceira parte do “Baudelaire”, Benjamin, como 

mencionado, suprime as categorias “Elementos fisionômicos”, “O dândi”, “Reações 

políticas”, “Recepção em geral”, “Notas sobre Dante”, “Salvação” e “Progresso”. Mesmo não 

significando a exclusão destes temas, a separação deste grupo de categorias inscreve a análise 

benjaminiana em torno de seu centro: o problema do progresso, a “síntese” que a terceira 

parte do “Baudelaire” deveria representar, precisa ser matizada. As demais categorias 

temáticas – “Novidade”, “Spleen”, “Perda da auréola”, “Eterno retorno” e “Tradição” – 

compõem os traços da atualização poética da mercadoria, da estrutura da autêntica atualidade 

inscrita ao moderno, tema da terceira parte do “Baudelaire”.  

No ulterior arranjo da terceira parte, no modelo do modelo, resumo do resumo
451

, 

produzido nas “folhas azuis”, permanecem – das 14 categorias temáticas originais – cinco 

categorias, “Novidade”, “A mercadoria”, “Spleen”, “Perda da auréola” e “Eterno retorno”. As 

categorias que permanecem no último plano para a terceira parte reúnem duas duplas de 

categorias complementares/antagônicas (“Perda da auréola” e “Spleen”, por um lado, e 

“Novidade” e “Eterno retorno”, por outro) e em seu “centro” a categoria “A Mercadoria”
452

. 

As discussões que se seguem apresentaram tais temas associados entre si. 

A categoria temática “Perda da auréola (Perte d'aureole)” (BENJAMIN, 2013, p. 487-

516) é representada pela sigla de uma “cruz preta dentro de uma elipse marrom”. Por ocasião 

do artigo de 1996, Willi Bolle traduz o título da categoria como “perda da aura” (BOLLE, 

1996, p. 68), o que a desvincula do texto baudelairiano a que faz referência, mas que, de certa 

forma se conecta as discussões compostas nesta categoria. Reunindo trechos de vários 

                                                 
451

 Enquanto, vale lembrar, a “coletânea” chamada de Notas e Materiais não parava de avançar sobre novos 

materiais e referências, bem como não cessava de mobilizar tais modelizações.  
452

 O caráter central da categoria “A Mercadoria” já é reconhecido – a partir, claro, de outras perspectivas – pelos 

principais comentadores do “Baudelaire” cf. especialmente W. Bolle (1996b) e Espagne e Werner (1987; 2007). 
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“arquivos temáticos”, dentre os quais J – Baudelaire e Y – Fotografia, Perda da auréola 

expõe o caráter antecipatório da experiência de Baudelaire perante as transformações 

produzidas pela modernidade; nas “folhas azuis” tal categoria foi dividida em cinco 

subcategorias – “A fotografia”, “A missão do poeta”, “Formulação poética”, “As estrelas” e 

“Análise social” (BENJAMIN, 2013, p. 680-681) – que resumem e arranjam as discussões 

reunidas sob tal tema. 

A categoria temática “Perda da auréola”, cujo título é tomado de empréstimo de um 

dos poemas em prosa de Baudelaire, do ciclo O Spleen de Paris
453

, que representa o poeta 

destituído de sua “insígnia”, discute a particularidade da poética baudelairiana diante das 

condições modernas de vida; por meio do deslocamento trágico/irônico do poeta a experiência 

da anterioridade se transfigura em experiência mercantil.  

O primeiro aspecto desta transfiguração é representado por Benjamin pela figura do 

olhar – “olhar vindo da história primeva” [J 22, 2], o “olhar embasbacado (bêtise)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 487) [J 48, 7] ou o “olhar” da “prostituta oriental”, marcado pela 

“desambientação [...] distração indolente e [...] fixidez da atenção” (BENJAMIN, 2006, p. 

358) [J 47, 4] – que se torna o “olhar no qual se apagou a magia do longínquo (delaissé par la 

magie du lointain)” (BENJAMIN, 2006, p. 359; 2013, p. 487) [J 47, 6] e passa a ser 

comparado ao brilho das “vitrines iluminadas” (BENJAMIN, 2006, p. 400) [J 70a, 9.  

Ao traço deste olhar – dos cegos que escrutinam o céu vazio em “Os cegos” 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 331) – Benjamin sobrepõe outra imagem poética, a das estrelas, 

que também se tornam de figuras do “ideal” em imagem da perda e do distanciamento. 

As estrelas na poética de Baudelaire possuem um significado especial. Simbolizam, 

para Benjamin, em sua ausência (BENJAMIN, 2006, p. 312) [J 21a, 7], não o “abismo” 

místico de Victor Hugo – “E eu, eu sinto o abismo estrelado em minha alma”, Benjamin 

arranja na categoria a passagem de Hugo (BENJAMIN, 2006, p. 338; 2013, p. 487) [J 36a, 2] 

– mas os “fogos de artifício”
454

 que ressaltam
455

 as “refrescantes trevas” da noite “nos 

                                                 
453

 O trecho perpassado de ironia encena um diálogo no qual o poeta descreve a experiência de ter deixado cair 

sua auréola em meio aos choques da cidade – “[...] quando atravessava a toda a pressa o bulevar”, o poeta diz 

“saltitando na lama, através do caos movediço onde a morte surge a galope de todos os lados a um só tempo, a 

minha auréola, em um movimento precipitado, escorregou-me da cabeça [...]” – e se recusa a busca-la “no lodo 

do macadame”, se regozijando do anonimato e do fato de que possivelmente “algum mau poeta” poderia usar 

seu símbolo de distinção poética (BAUDELAIRE, 1995, p. 333). 
454

 Na seção Rojões, de Meu Coração Desnudado, aparece outra imagem dos fogos de artifício que revela o tipo 

de beleza que Baudelaire neles imagina: “- O povo é adorador nato do fogo. Fogos de artifício, incêndios, 

incendiários” (BAUDELAIRE, 2009, p. 20). 
455

 Como as nuvens sobre ruínas. 
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labirintos pedregosos de uma capital”
456

 (BENJAMIN, 2006, p. 478; 2013, p. 493) [M 8a, 5], 

a imagem da “dissipação da luz ilusória das estrelas” (BENJAMIN, 2013, p. 504) como 

“aniquilação da aparência baseada na ‘ordem estabelecida’ seja da arte, seja da vida – a 

aparência de uma totalidade ou de um mundo orgânico que transfigura esta ordem, para torna-

la suportável” (BENJAMIN, 2006, p. 377; 2013, p. 504). [J 57, 3].  

Benjamin, no particular arranjo de trechos de Notas e Materiais na categoria temática 

“Perda da auréola” associa as figuras do olhar e das estrelas (temas líricos por excelência) ao 

tema da dissolução da experiência “aurática” – como desaparecimento da “aparição do 

distante” (BENJAMIN, 2013, p. 500, 514), a “dessacralização do longínquo” [J 78, 1], o fim 

do “sonho de uma natureza melhor” (Ib. Idem) – e da “crise da arte” – promovido pelo 

suposto “confronto” natureza e técnica, exibidos nos problemas da produção (BENJAMIN, 

2013, p. 497-498) [G 7a, 5], [E 8a, 2], da representação (BEJAMIN, 2013, p. 498) [I 2a, 7] e 

da reprodução técnica (BENJAMIN, 2013, p. 507-513) (cf. cap. 04).   

Diferentemente dos ensaios sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte (OE I, p. 

165-196) e sobre a história da fotografia (BENJAMIN, 2006b, p.243-270), Benjamin remete o 

processo de dissolução da experiência aurática não mais imediatamente ao desenvolvimento 

técnico, mas monta ambos os processos em uma mesma matriz, a particular experiência 

temporal moderna
457

. 

Dessa forma a categoria temática desloca sutilmente a ênfase do tema do “declínio da 

aura desde o barroco” (BENJAMIN, 2013, p. 515), testemunhado pela poesia baudelairiana, 

para a matriz alegórica da crítica da aparência: 

A alegoria conhece muitos enigmas (viele Rätsel), porém nenhum mistério (kein 

Geheimnis). O enigma é um fragmento que, combinado com outros fragmentos, 

forma um todo (ein Ganzes macht). O mistério, ao contrário, sempre foi evocado 

pela imagem do véu, este velho cumplice da distância (BENJAMIN, 2006, p. 411; 

2013, p. 515; GS V, p. 461) [J 77a, 8].  

                                                 
456

 Além dos trechos mencionados neste momento, Benjamin reúne na categoria temática o trecho sobre o 

“desaparecimento das estrelas na grande cidade”: “[...] A grande cidade não conhece um verdadeiro crepúsculo 

da tarde. [...] A iluminação artificial impede sua lenta transformação em noite. A mesma circunstância faz com 

que as estrelas desapareçam do céu da cidade grande [...]. a maneira como Kant descreve o sublime através da 

‘lei moral dentro de mim no céu estrelado em cima de mim’ não poderia ter sido concebida por um habitante da 

grande cidade” (BENJAMIN, 2006, p. 388) [J 64, 4]. 
457

 E aqui que talvez a emergência desta questão no ciclo de Passagens possa responder pelo menos uma das 

adequadas objeções de Jacques Rancière ao ensaio sobre a reprodutibilidade técnica da arte: no contexto desta 

discussão não mais a perda da “unicidade” (valor ritual da arte) determina as transformações das condições de 

produção (cf. RANCIÈRE, 2010, p. 22). Ainda em um trecho tardio de Passagens, Benjamin de certa forma 

relativiza (e potencializa criticamente) sua teoria do “declínio aura” ao sugerir “que o grau de saturação aurática 

da percepção humana esteve sujeito a oscilação no decorrer da história” (BENJAMIN, 2006, p. 411) [J 78a, 1], 

isto é, ao reconhecer descontinuidades (e não apenas um movimento teleológico como aparece em A Obra de 

arte [...], tema da adequada crítica do filósofo francês) – uma “co-presença de temporalidades heterogêneas”, 

nas palavras de J. Rancière (RANCIÈRE, 2010, p. 28) – nos processos de produção engendrados pelo 

“moderno”. 
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Mas este descolamento seria mera repetição se seu objetivo fosse apenas reafirmar o 

potencial crítico da alegoria em relação à aparência e o mito (cf. acima). O alvo da repetição 

do tema é a produção de referência à experiência que subjaz à nova relação com a 

“totalidade”, mas agora, sob outra luz; Benjamin escreveu no “arquivo temático” J - 

Baudelaire: 

[...] Enquanto a origem medieval da alegoria precisa ser elucidada para o historiador 

materialista, encontra-se um indício para a compreensão de sua forma barroco no 

próprio Marx. Escreve ele [...] ‘A máquina de operação combinada [...] é tanto mais 

perfeita quanto mais contínuo for seu processo total, isto é, quanto menos for 

interrompido [...]. Se na manufatura o isolamento dos processos particulares é um 

princípio da própria divisão do trabalho, na fábrica plenamente desenvolvida, ao 

contrário, domina a continuidade ininterrupta destes mesmos processos’. Aqui se 

poderia encontrar a chave do procedimento barroco, que consiste em conferir 

significado ao fragmento, às partes, que provém menos da decomposição do todo, 

quanto do processo de produção desse todo (in die nicht sowohl das Ganze als der 

Prozess seiner Produktion zerfällt wurde). Os emblemas barrocos podem ser 

concebidos como produtos semiacabados que, de etapas de um processo de 

produção, tornam-se monumentos de um processo de destruição (die aus Etappen 

eines Produktionsprozesses zu Denkmälern eines Destruktionsprozesses geworden 

sind). A ‘interrupção’ que, segundo Marx, caracteriza cada um dos estágios deste 

processo de trabalho podia estender-se por um tempo extremamente longo [...] 

(BENJAMIN, 2006, p. 412; GS V, p. 462) [J 78, 4]. 

 

A alegoria barroca passa a ser lida como figura da interrupção
458

 – que pode 

“estender-se por um tempo extremamente longo” – inscrita na própria estrutura da 

continuidade; tornando-se, na forma da particular totalidade engendrada pelo moderno 

sistema de produção, um monumento, um emblema da destruição que lhe é inerente. Esta 

passagem seminal articula a estrutura da interrupção intrínseca à continuidade do 

desenvolvimento das forças produtivas modernas em diversos níveis. A diferença entre 

“enigma” e “mistério”, a atualização da alegoria barroca testemunhada pela experiência da 

“perda da aura”, ao passo que critica a totalidade – da “atualização” da “distância” na 

experiência aurático-mítica – se coloca como um processo de produção do todo baseado nas 

interrupções inscritas na moderna forma da totalidade, na nova aparência constituída. É da 
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 Mais do que da mera “temporalização” (cap. 02) das imagens, ou da figuração de um tempo “cariológico” em 

oposição ao tempo “cronológico” (LINDROOS, 1998, p. 11-12), mas do reconhecimento da própria 

modernização – tanto abertura à embriaguez da aniquilação (Vernichtungsrausches) (GS I, p. 405), quanto ao 

frenesi de destruição (Taumel der Vernichtung) (GS IV, p. 148) – como reciprocamente significação e alienação, 

conjunção e disjunção; abertura e fechamento. Isto é, o próprio tempo cronológico, o mais alienado/alienador, 

isto é, mais moderno deve ser lido como portador do trabalho da destruição que neste momento a obra 

benjaminiana tenta circunscrever. Aqui também se confirma a interpretação de Sami Khatib acerca da tentativa 

benjaminiana de figurar os aspectos do “capitalism’s own historical time” (KHATIB, 2012, p. 47), mas não 

apenas no contexto da crítica ao progresso e à concepção de tempo sob o capital (e as ideologias burguesas por 

esse engendradas: fascismo, marxismo vulgar e socialdemocracia, cf. cap. seguinte) das “teses”, mas mesmo à 

sua matriz, nos temas de Passagens e, portanto, no experimento historiográfico ali levados a termo. 



333 

 

força do “todo” composto por descontinuidades que Benjamin tentara se apropriar em sua 

aplicação da alegoria do século XIX na historiografia do século XX
459

. 

Esta sui generis noção de totalidade moderna em Baudelaire na leitura benjaminiana é 

uma forma de criticar a aparência de totalidade sem a ideia totalizadora de se poder escapar 

às totalizações. Antes, faz-se necessário acompanhar de que forma Baudelaire, na leitura 

promovida pelos planos do “livro” de Benjamin, responde poeticamente àquela experiência de 

“perda” da totalidade. 

Surgem os traços da particularidade da “crítica” baudelairiana – que Benjamin arranja 

no processo de produção do “todo” do “Baudelaire”, composto por interrupções, reveses e 

descontinuidades – em relação aos outros modelos de crítica da “experiência totalidade” da 

modernidade, seja em figuras política ou filosófica. O “homem estranho a si mesmo” que 

Baudelaire apreendera em sua lírica – “a importância única de Baudelaire” (BENJAMIN, 

2006, p. 366) [J 51a, 6] – é aquele enredado na totalidade moderna como fechamento. A 

experiência da “perda da aura” conduz a poesia de Baudelaire a duas posições. A primeira, 

representada pelo papel do “herói” e a segunda pela figura da “cólera” de Baudelaire. 

A categoria temática “Novidade (Nouveauté)” (BENJAMIN, 2013, p. 436) é 

representada por uma “cruz cor-de-rosa” (BOLLE, 1996, p. 68) e reúne índices de diversos 

“arquivos temáticos” de Notas e Materiais, dentre os quais S – Pintura, Jugendstil, Novidade, 

B – Moda, N – Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso, J – Baudelaire, etc. Para Willi 

Bolle a sigla da categoria de Novidade apresenta uma importante ambiguidade: ela “pertence 

simultaneamente ao circuito da Mercadoria (pela cor) e ao da Alegoria (pela forma)”, o quê 

“traduz a utilização dialética desta categoria por Baudelaire” (BOLLE, 1996, p. 68). Bolle 

completa:  

O poeta definiu a modernidade com base na moda e no mito da novidade [...]. 

Percebeu como uma das leis da modernidade o fato dela envelhecer rapidamente. Às 

exigências de um mercado dominado pelos imperativos da moda, Baudelaire 

respondeu, heroica e sarcasticamente, como um tipo de poesia que o novo é a 

viagem até a morte (BOLLE, 1996, p. 68).  
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 Sobre o tema da “orientação” motivada pela escrita cifrada, o exemplo emblemático passagem de Rua de Mão 

Única: “Place de la Concorde: obelisco. Aquilo que há quatro mil anos foi sepultado,  ali está hoje no centro da 

maior de todas as praças. Se isso fosse lhe profetizado – que triunfo para o faraó! O primeiro império cultural do 

Ocidente trará um dia em seu centro o monumento comemorativo de seu reinado. Que aspecto tem, na verdade, 

essa glória? Nenhum dentre dez mil que passam por aqui se detém; nenhum dentre dez mil que se detêm pode ler 

a inscrição. Assim toda a glória cumpre o prometido, e nenhum oráculo a iguala em astúcia. Pois o imortal está 

aí como esse obelisco: ordena um trânsito espiritual que lhe ruge ao redor, e para ninguém a inscrição que está 

sepultada ali é de utilidade” (OE II, p. 36; GS IV, p. 112). 
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Baudelaire ultrapassara a moda com sua poesia ao registrar a autêntica novidade (a 

única possível) como tema de sua poética. A temporalidade da moda é significativamente 

caracterizada em Notas e Materiais: 

A epígrafe de Balzac
460

 se presta bem a explicar a temporalidade do inferno. A 

explicar por que esta temporalidade não quer conhecer a morte, zomba da morte, e 

como a rapidez do trânsito e a velocidade da transmissão de notícias [...] visam 

eliminar toda a interrupção, todo fim abrupto, e de que maneira a morte como cesura 

tem a ver com a linha reta do decurso divino do tempo (BENJAMIN, 2006, p. 104-

105) [B 2, 4]. 

 

A noção de “linha reta do decurso divino do tempo” remete às formulações do 

Fragmento (cf. primeira parte) e faz referência à noção de transitoriedade absoluta como 

forma do tempo preenchido. A esta forma de tempo se opõe aos traços da modernidade 

infernal, na qual nada se altera, nem mesmo morrer de fato é permitido quando a história se 

mostra tema da mesma continuidade. 

O sentido de “novidade” e suas particularidades, engendrado pela experiência 

moderna, compõe na categoria temática as noções de “aparência da história” e da “história 

como aparência” (BENJAMIN, 2013, p. 419) na figura da imutabilidade do “novo”. 

Apresentada na primeira posição da derradeira lista temática, a categoria Novidade foi 

dividida também em quatro subcategorias, sendo elas “História como novidade”, “O gosto”, 

“Novidade e progresso” (essa marcada por Benjamin) e “A moda” (BENJAMIN, 2013, p. 

678). Estes quatro subtemas compõem a ideia da novidade como enredamento na “má 

atualidade”, no “eternamente atual”, que pode ser apenas “verdadeiramente superado pela 

reflexão política (teológica)” (BENJAMIN, 2006, p. 585) [S 1, 3]; isto é, em uma reflexão 

que possa emergir do aspecto autêntico da temporalidade. Assim, a moda poderia ser 

reconhecida como o que “abole” a “criação” e a “morte” quando “supera (aufgehoben)” a 

“criação natural” e “liberta o sex appeal do inorgânico” (BENJAMIN, 2013, p. 429), pois 

mobiliza a “fantasia do futuro das forças produtivas” (o apelo sexual) em favor da “fantasia 

do poder do capital” (BENJAMIN, 2006, p. 391) [J 65a, 6]. A “recusa da natureza” que 

caracteriza a obra de Baudelaire torna-se assim a curiosa estratégia de se apropriar dos 

poderes da moda no sentido de superar o imutável do natural pela permanente (mas potencial, 

virtual) mutabilidade do histórico.  

A morte aparece sob uma “tensão latente” na poesia de Baudelaire, entre “natureza 

destrutiva e natureza idílica” (BENJAMIN, 2006, p. 390) [J 65a, 1], ou entre “catástrofe e 

salvação (in der Polarität von Katastrophe und Rettung)”, como Benjamin escreve no 
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 Epígrafe ao “arquivo temático” B – Moda: “Nada morre, tudo se transforma” (BENJAMIN, 2006, p. 101). 
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esquema de coordenadas (BENJAMIN, 2013, p. 633; GS VII, p. 767). Isto é, a moda/morte 

enreda o poder imobilizador do transitório. O “falso heroísmo” e o caráter colérico da poesia 

baudelairiana são as imagens que correspondem àquela tensão, representadas nas categorias 

Spleen e Eterno retorno do plano do “livro” Baudelaire e, na poética baudelairiana, na crítica 

à tradição e ao progresso. 

A passagem da experiência da “perda da aura” pelas vias da novidade/morte para a 

crítica da modernidade é representada nos planos do “livro” na categoria temática sobre o 

“Spleen”. O “falso gesto heroico de Baudelaire (Die falsche  heroische Geste von 

Baudelaire)” – como Benjamin escreve no “esquema de coordenadas” (BENJAMIN, 2013, p. 

632; GS VII, p. 766) – respondeu às demandas do mercado literário com o tema da morte 

como novidade possível. A “recherche baudelairiana de la modernité” (BENJAMIN, 2006, p. 

390) [J 65a, 5] é a representação dos traços infernais da “modernidade incrustrada” 

(BENJAMIN, 2013, p. 418) em sua obra. Ao lado desta representação, Baudelaire 

encena/idealiza (desempenha) a descontinuidade inscrita nos traços infernais do moderno 

(BENJAMIN, 2006, p. 391) [J 66, 2] enquanto poder destrutivo. 

 A categoria temática Spleen (BENJAMIN, 2013, p. 473-486) reúne principalmente 

trechos do arquivo J – Baudelaire; representada por um “cruzamento cor-de-laranja” e 

aparece nas “folhas azuis” dividida em quatro subtemas: “Seccionamento do tempo”, 

“Elementos destrutivos”, “Disposição metafísica”, “Spleen e alegoria” (BENJAMIN, 2013, p. 

679-680). Para Willi Bolle a cor e a forma da sigla concentra uma série de elementos 

representativo das “características gerais do projeto” do “Baudelaire”: 

A cor-de-laranja (orange) é utilizada unicamente ali, portanto, como uma cor rara e 

preciosa, vizinha da cor-de-ouro, como se resumisse a magia de um sistema 

hieroglífico; o cruzamento representa a dialética entre a dispersão (a multidão de 

informações acumuladas) e a concentração (o espaço labiríntico da Metrópole 

apreendido a partir de um foco central); as duas linhas cor-de-laranja que se cruzam 

configuram um seccionamento do tempo, o desenho de uma ampulheta pela qual o 

tempo escoa, mas também o ponto em que o homem que se concentra pode captar o 

momento favorável (BOLLE, 1996, p. 53). 

 

Willi Bolle nesta passagem articula de fato os temas mais importantes da categoria 

temática Spleen. O elemento mobilizador da passagem entre a sensibilidade baudelairiana – o 

estremecimento físico e poético de Baudelaire na erstarrte Unruh (cf. acima) –, pela 

experiência da “perda da aura” em direção da crítica alegórica é a reação de Baudelaire 

perante a nova experiência da totalidade que lhe fora oferecida: o sentimento do spleen, a 

“doença da consciência histórica”, como Benjamin escreve no “esquema de coordenadas” 
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(BENJAMIN, 2013, p. 632) é a resposta do poeta perante o mundo que não tem mais lugar 

para poesia [J 62, 1], que privou o seu tempo da distância e da profundidade temporais. 

 Assim o quê torna o taedium vitae poético em spleen é a experiência da 

“autoalienação (Selbstentfremdung)” (BENJAMIN, 2006, p. 394; GS V, p. 440) [J 67a, 4], 

experiência esta que exibe a “importância única de Baudelaire”, que foi na poesia lírica 

“apreender o homem estranho a si mesmo (selbst entfremdeten Menschen)” (BENJAMIN, 

2006, p. 366; GS V, p. 405) [J 51a, 6], na qual “envelhecer”, tornar-se antigo “significa torna-

se estranho (Veralten heisst aber: fremd werden)”: 

O spleen coloca séculos entre o momento presente e aquele que acabou de ser 

vivido. É ele que, incansavelmente fabrica a ‘antiguidade’. E de fato, em Baudelaire, 

a modernidade nada mais é que a ‘mais nova antiguidade’. A modernidade não é, 

pra ele, única ou principalmente objeto de sua sensibilidade: é antes, o objeto de 

uma conquista [...] (BENJAMIN, 2006, p. 380; GS V, p. 423) [J 59a, 4]. 

 

Aquilo que caracteriza spleen como fabricação da antiguidade, em sua produção como 

“realidade frágil da qual, no próximo instante, só subsistem as ruínas” (MURICY, 2007, p. 

61) na figura da “distância” temporal como correspondente à distância de si e estranhamento. 

Mas tal estranhamento deve ser “conquistado”, tem por elemento a cólera
461

 de Baudelaire, o 

“furor e a paciência” das Flores do Mal [J 19a, 9]. A experiência da melancolia tornada 

revolta, a partir da qual o poeta francês sonhara golpear o coração do mundo, como aparece 

na conhecida passagem: 

Interromper o curso do mundo – era esta a vontade mais profunda de Baudelaire. A 

vontade de Josué. [...] Desta vontade emergia sua violência, sua impaciência e sua 

ira; dela emergiam também as tentativas sempre reiteradas de golpear o coração do 

mundo [ou embalá-lo pelo canto]. Por conta desta vontade, ele acompanhava a 

morte em suas obras, encorajando-a (BENJAMIN, 2006, p. 363) [J 50, 2]. 

 

Assim Baudelaire “encorajava” a morte em suas obras de modo a vencer a velocidade 

do tempo que tudo torna estranho (e significativo). Como se sabe a figura do poeta colérico só 

poderia ser mais um dos papéis encenados por Baudelaire; mas é justamente no gesto desta 

encenação que seu caráter crítico poderia ser captado. O spleen se mostra como mais um 

destes gestos. Carregado de “determinações metafísicas”, a apropriação do spleen 

baudelairiano exige um desvio a partir do qual “elementos” “essenciais” para a conclusão do 

“Baudelaire” poderiam emergir – como aparece nas “notas de regência” (BENJAMIN, 2013, 

p. 623).  
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 Kátia Muricy complementa: “Neste ato violento, instaura-se uma outra temporalidade, intensiva, que permite 

a conexão do presente à antiguidade. A heroificação do presente na poesia de Baudelaire depende do gesto 

destruidor da alegoria” (MURICY, 2007, p. 61). 
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Como mencionou Bolle, a figura do spleen é o limiar entre concentração e dispersão 

diante da experiência moderna do tempo. A experiência do “seccionamento do tempo” 

representa aquela atitude poética diante do inferno da temporalidade moderna. Aludido em 

Notas e Materiais a partir das considerações de Proust sobre os temas da poética de 

Baudelaire (BENJAMIN, 2006, p. 353) [J 44, 5], tal “seccionamento” corresponde à reiterada 

ênfase na passagem do tempo, presente na poética baudelairiana (BENJAMIN, 2006, p. 362) 

[J 49, 5], também relacionado ao experimento de espacialização do tempo na embriaguez [J 

68a, 1], como Baudelaire relata nos Rojões: “Há momentos da existência em que o tempo e a 

extensão são mais profundos, e o sentimento da existência extremamente ampliado” 

(BAUDELAIRE, 2009, p. 26).  

Tal “sentimento da existência” representado na poética de Baudelaire corresponde 

assim à imersão intensiva no tempo e no espaço, ao modo de uma fuga particular. Portanto 

como resposta poética, o spleen acena a um dos aspectos do dilema do moderno, ilustrado na 

categoria Novidade: um tempo enredado na estrutura da eterna novidade, que se constitui 

como permanente ruptura se mostra incapaz de produzir o autenticamente novo.  

Daquela prisão do novo, da repetição infernal do sempre e mesmo novo na moda e na 

“novidade”, Baudelaire colericamente extrai a experiência da interrupção da história e da 

imobilização da natureza (BENJAMIN, 2013, p. 476-473). Da noção de “permanente ruptura” 

– do “estranhamento de si” e do “seccionamento do tempo” – emerge a figura do duplo 

caráter catastrófico da estrutura temporal: a catástrofe da “celebração como patrimônio” 

(BENJAMIN, 2006, p. 515; 2013, p. 477) [N 9, 4] e o progresso como catástrofe 

(BENJAMIN, 2006, p. 515; 2013, p. 478) [N 9a, 1]
462

. A resolução deste duplo aspecto 

catastrófico estaria de certa forma disponível no seu próprio ritmo, na refiguração da 

catástrofe.  Mas a celebração do progresso moderno na figura da novidade – celebração a que 

a moda se encarrega de encenar – é apenas um dos aspectos da fantasmagoria do moderno. 

Seu outro aspecto é ao mesmo tempo sua mais poderosa crítica e seu complemento. 

A autêntica passagem do tempo, a ênfase em seu aspecto catastrófico/de 

transitoriedade é apropriada da poética baudelairiana para a noção de história de Passagens a 

partir das noções da tradição como catástrofe – “pela demonstração de que existe [nos 

fenômenos] uma ruptura ou descontinuidade [Sprung]” [N 9, 4] – e de que cada situação atual 

– “naquilo que é dado em cada situação” [N 9a, 1] – é carregada deste tempo descontínuo. 

Estas duas figuras do tempo, a única continuidade possível entre presente e passado – a 
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 Ambos os trechos do “arquivo N” foram reunidos na categoria temática. 
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“permanência da catástrofe da transmissão” (BENJAMIN, 2013, p. 477) – são os emblemas 

do método e do conceito de história que emerge da mais tardia obra do crítico alemão.  

De tal modo o spleen se oferece, neste primeiro nível, como modelo para a 

historiografia crítica de Benjamin. Nas “notas de regência”, Benjamin associa – dentre as 

“unidades problemáticas” – o spleen com a “história citada (zitierte Geschichte)”, com a 

“continuidade estilhaçada (la continuité volant en éclats, Sprengung der Kontinuität)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 625; GS VII, p. 763), termos bastante próximos das noções de história 

e da ideia de “imagem dialética” esboçadas teoricamente no “arquivo temático” N – Teoria do 

Conhecimento, Teoria do Progresso. Mas para Benjamin, tais noções não deixaram de ser 

problemáticas na poética de Baudelaire. A “fabricação da antiguidade” como produção da 

distância temporal e a noção do progresso como catástrofe promovem um modelo poético da 

descontinuidade, do estranhamento como ritmo que aproximam Baudelaire de uma 

encruzilhada, por assim dizer. 

O spleen baudelairiano, ao passo que oferece uma importante crítica da temporalidade 

moderna, leva ao extremo a “antinomia” entre “a novidade e o sempre igual” (BENJAMIN, 

2013, p. 627), como aparece também no esquema de coordenadas. Benjamin completa no 

arranjo da categoria: “É necessário desenvolver a natureza de sua aparência ilusória 

(developper leur nature d’apparence illusoire)” (BENJAMIN, 2013, p. 527). Em termos 

temáticos, trata-se de afastar o espectro do eterno retorno da poética baudelairiana, pela 

aprofundamento/radicalização de suas contradições
463

. O “spleen” de Baudelaire aparece nas 

formulações posteriores como o “o ‘eterno retorno’ em miniatura, na sua forma microcósmica 

(Der spleen: die ‘ewige Wiederkehr’ en miniature, in ihrer mikrokosmischen Gestalt)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 632; GS VII, p. 766). A crítica benjaminiana à poética de Baudelaire 

reconhece que a captura do modelo poético-crítico exibido em Baudelaire exige mais atenção 

à sua superfície, ao seu aspecto teatral (de apresentação/Darstellung), seu caráter de gesto; 

antes, faz-se necessário acompanhar os desdobramentos da categoria temática que trata deste 

tema. 
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 Nestes momentos de construção do “Baudelaire”, a partir das antinomias temáticas de sua poesia, Benjamin 

se aproxima bastante da perspectiva crítico-filológica desenvolvida no ensaio sobre As Afinidades Eletivas e no 

Trauerspielbuch. A aparência do material deve ser o objeto da produção de seu conteúdo de verdade; como 

Benjamin se refere no “esquema de coordenadas”, na página chamada “Baudelaire et Nietzsche”: “La teneur de 

vérité liée à la teneur objective; plus certaines parties de celle-ci perdent de leur fraîcheur, plus certaines 

parties cellui-là deviennent nettes (Der Wahrheitsgehalt an den Sachgehalt gebunden; je mehr gewisse Partien  

des letztem verblassen, desto deutlicher werden gewisse Partien des erstem)" (BENJAMIN, 2013, p. 631; GS 

VII, p. 765). O "conteúdo de verdade (Wahrheitsgehalt)" da poética baudelairiana emerge do processo que 

extingue (verblassen) e torna significativo (deutlicher werden) as partes do trabalho. 
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A categoria temática “Eterno retorno (Ewige Wiederkunft)” (BENJAMIN, 2013, p. 

517-542; GS VII, p. 739) tem como sigla um “triângulo azul” e foi composta por trechos de 

diversos artigos temáticos, dentre os quais S – Pintura, Jugendstil, Novidade, X – Marx, G – 

Exposições, Reclame, Grandville, J – Baudelaire e, extensivamente, pelo arquivo D – O tédio, 

Eterno retorno. A última categoria na ordem da terceira parte do plano foi dividida em cinco 

subcategorias – “Concordância Baudelaire-Blanqui”, “Concordância de temas”, 

“Concordância Blanqui-Nietzsche”, “Interpretação de Blanqui” e “Concordância Baudelaire-

Nietzsche” (BENJAMIN, 2013, p. 681-682) – que representam na encruzilhada da doutrina 

do eterno retorno em suas três figuras-chave – Blanqui-Baudelaire-Nietzsche – a 

“fantasmagoria da modernidade”, tema e estrutura a partir da qual a dialética benjaminiana da 

história deveria ser erigida.  

A partir do equilíbrio da equação concordância/discordância Blanqui-Baudelaire-

Nietzsche, Benjamin apresentará seu conceito de história diante da “fantasmagoria da própria 

história”, a imagem do “eterno retorno”, como “antiguidade imemorial exibindo-se numa 

roupagem de última novidade” (BENJAMIN, 2006, p. 66). Orientado à crítica desta estrutura 

de “aparência histórica”, de “repetição do mito” serão mobilizados na terceira parte do 

“Baudelaire” a “fantasmagoria da modernidade” e seu arquétipo, que emergem da obra do 

poeta. Em outras palavras: diante da clausura da modernidade como progresso surgem duas 

visões críticas, ambas também promotoras de certa imutabilidade. Trata-se das noções de 

eterno retorno de Blanqui e Nietzsche, às quais a categoria temática deve aproximar e afastar 

a poética baudelairiana. Nesta aproximação/afastamento, mobilização/desmobilização da ideia 

de “eterno retorno” em Baudelaire se inscreve a derradeira tensão da noção de história de 

Benjamin.   

A “visão infernal de Blanqui” (BENJAMIN, 2013, p. 517) é apresentada a partir de 

trechos da obra L’Eternité par les Astres, de  1872, que Benjamin cita extensivamente no 

arquivo temático D – O Tédio, Eterno Retorno e no exposé de 1939 (cf. cap. 04). Para 

Benjamin, a Eternidade pelos Astros “completa a constelação das fantasmagorias do século 

com uma última fantasmagoria, de caráter cósmico, que implicitamente compreende a crítica 

mais acerba a todas as outras” (BENJAMIN, 2006, p. 66). Apresentada como baseada em 

pressupostos científicos – o subtítulo de L’Eternité é “hypothèse astronomique” – a obra de 

Blanqui postula a hipótese da finitude da natureza e da “infinitude” do tempo, a partir da qual 

o “número incalculável de combinações” da matéria finita na extensão do tempo deveria em 
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algum momento se esgotar e, portanto, se repetir
464

. Portanto, para Blanqui “não há 

progresso” e aquilo “que chamamos de progresso está enclausurado em cada terra e 

desaparece com ela” (BENJAMIN, 2006, p. 154-155) [D 7; D 7a]. Ao lado da “fantasmagoria 

de caráter cósmico”, da ideia do “eterno retorno das coisas” de Blanqui, Benjamin menciona 

no exposé de 1939, outra concepção de eterno retorno, surgida dez anos depois da obra de 

Blanqui. Trata-se da ideia de eterno retorno performatizada por Zaratustra (BENJAMIN, 

2006, p. 66). 

Walter Benjamin apresenta a ideia do eterno retorno em Nietzsche com destaque ao 

seu aspecto de “fantasmagoria da felicidade” (BENJAMIN, 2013, p. 527), a partir da qual se 

ocultam os traços da “evolução futura do sistema de produção” posto a funcionar 

(BENJAMIN, 2006, p. 157) de maneira específica naquele período
465

. Baseado em obras de 

Nietzsche (A Vontade de Poder, A Gaia Ciência e outros escritos), mas especialmente na obra 

crítica de Karl Löwith
466

, Benjamin ressalta assim os “pressupostos eruditos” (BENJAMIN, 

2013, p. 522) [D 8, 1], sobre os quais a “teoria” supostamente se assentava, para então 

ressaltar que a ideia nietzschiana de “eterno retorno faz surgir magicamente a fantasmagoria 

da felicidade a partir da miséria dos anos de modernização alemã”, como “tentativa de 

conciliar as tendências contraditórias do prazer: a da repetição e da eternidade” (BENJAMIN, 

2006, p. 157; 2013, p. 527) [D 9, 2] diante do cenário da desenvolvimento das forças 

produtivas na Alemanha de Nietzsche. Benjamin não deixa de vincular à obra do filósofo 

alemão – bem como no contexto do Trauerspielbuch (cf. cap. 01) – às tentativas críticas que 

redundaram na emergência de um novo mito. Para Benjamin “a essência do acontecimento 

mítico é o retorno [...]. Retomando o pensamento do retorno no século XIX, Nietzsche assume 

o papel daquele em quem se consuma de novo a fatalidade mítica
467

” (BENJAMIN, 2006, p. 

159) [D 10a, 4]. 

No exposé de 1939, Benjamin reconhece a postura de Blanqui como a “resignação sem 

esperança” e “última palavra do grande revolucionário” derrotado. A Eternidade pelos Astros 

                                                 
464

 Benjamin, num dos trechos mais longos reunidos em Notas e Materiais transcreve boa parte do capítulo final 

da obra de Blanqui. 
465

 Benjamin faz referência aos “Gründerjahre”, segundo Willi Bolle, “os ‘anos dos fundadores’ [...] período, 

que se iniciou com a unificação da Alemanha, em 1871” e “é caracterizado por um intenso ritmo de 

industrialização e das atividades econômico-financeiras em geral” (BENJAMIN, 2006, p. 157, nota 22). Sobre as 

origens do conservadorismo alemão neste período cf. O Modernismo Reacionário. 
466

 Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen. 
467

 Benjamin não deixa de reduzir assim a riqueza do pensamento nietzschiano do eterno retorno – como 

afirmação da vida contra a eternidade e a essência – a uma “projeção cosmológica da tese: não advirá mais nada 

de novo” (BENJAMIN, 2006, p. 382) [J 60a, 1]. A peculiar recepção da obra tardia do filósofo de Röcken pelo 

crítico berlinense pode ser intuída a partir dos contextos de produção de Passagens, mas sua demonstração 

exigiria outra tese.  
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figura como mais uma das “mediações enganosas do antigo e do novo” do “mundo dominado 

por essas fantasmagorias” (BENJAMIN, 2006, p. 67) que se apresentaram no século XIX. Por 

sua vez, no arranjo no “Baudelaire” da categoria temática “Eterno retorno”, Benjamin reúne 

trechos que de certa forma minimizam o caráter de resignado das visões de Blanqui, 

destacando o aspecto de “saudável indiferença contra as especulações relativas ao progresso” 

presentes em seu “credo político”, pois a “atividade de um revolucionário como Blanqui não 

pressupõe a fé no progresso” (BENJAMIN, 2006, p. 385; 2013, p. 538) [J 61a, 3]. O crítico 

alemão, no arranjo do “Baudelaire” tenta aproximar – mesmo que para ressaltar as diferenças 

– as concepções críticas da modernidade do poeta e do revolucionário francês.  

A “fantasmagoria da história” em “escala cósmica” postulada pela hipótese de Blanqui 

passa assim a ser destacada “como produto de uma sociedade que perdeu a segurança da 

existência” (BENJAMIN, 2013, p. 631), diante da demonstração irônica de como “seria uma 

‘humanidade melhor’ em uma natureza que não pode ser melhorada” (BENJAMIN, 2006, p. 

408; 2013, p. 541-542) [J 76, 5]. Trata-se, para Benjamin, de uma descrença em relação ao 

progresso da natureza, mas não tanto das possibilidades da humanidade, como em Blanqui
468

; 

enquanto que para Nietzsche, consistiria em uma reação à decadência espiritual dos “anos de 

modernização”. A problemática central da “fantasmagoria da história” apresentada no texto 

de Blanqui é, por conseguinte deslocada de uma pura recusa da filosofia do progresso em 

direção ao reconhecimento de que o progresso que da natureza poderia ser extraído não 

coincidiria com o que a “filosofia do progresso” lhe tentava adequar. 

Se por um lado a concepção de eterno retorno de Blanqui se constitui como resignação 

do revolucionário derrotado (BENJAMIN, 2006, p. 66), a concepção nietzschiana é lida na 

categoria temática em questão como representação de uma contrapartida daquela visão. A 

ideia de eterno retorno de Nietzsche se inscreve na esfera do “heroísmo” – “Die heroische 

Geste des Zarathustra” (GS VII, p. 766) –, ao passo que a “ênfase [dessa ideia] recai sobre o 

eterno retorno que o homem enfrenta com atitude heroica” (BENJAMIN, 2006, p. 382; 2013, 

p. 535) [J 60, 7].  Mas trata-se de um heroísmo diferente do de Baudelaire. 

                                                 
468

 Na fase tardia no “arquivo temático” a – Movimento Social, do conjunto de “Notas e Materiais”, Benjamin 

transcreve um trecho da L’Eternité par les Astres que talvez equilibre o pessimismo blanquista do capítulo final: 

“A matéria assumirá [...] a figura de um ponto no céu? Ou se contentará com mim, dez mil, cem mil pontos que 

aumentariam de modo insignificante seu magro domínio? Não, sua vocação e sua lei é o infinito. Ela não se 

deixará ultrapassar pelo vazio. O espaço não se tornará seu cárcere” (BENJAMIN, 2006, p. 777) [a 21, 3]. Este 

trecho foi também arranjado na categoria temática Eterno Retorno do “Baudelaire” (BENJAMIN, 2013, p. 525); 

assim como outro trecho, da obra Critique Sociale em que Blanqui afirma que “apenas a Revolução [...] abrirá as 

estradas [...] as trilhas múltiplas que conduzem à ordem nova” (BENJAMIN, 2006, p. 777) [a 20a, 5]. Benjamin 

assim implicitamente aproxima Blanqui de Baudelaire, para compor o motivo da “salvação” em sua obra. 
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O “pensamento com face de medusa” (BENJAMIN, 2013, p. 523) de Nietzsche, para 

Benjamin
469

, demonstra sua “cumplicidade com o imperialismo” não apenas na 

correspondência entre César e Zaratustra – Benjamin menciona o estudo de Karl Löwith em 

que aparece “César, em vez de Zaratustra” como “portador da ideia de eterno retorno” 

(BENJAMIN, 2006, p. 157) [D 9, 5] – mas também na medida em que “representa a forma 

fundamental da consciência histórica primeva, mítica” (BENJAMIN, 2006, p. 159) [D 10, 3] 

que representa a “vida no círculo encantado” que “garante uma existência que são sai do 

aurático” (BENJAMIN, 2006, p. 159) [D 10a, 1]. O que aproxima a poética baudelairiana da 

concepção de eterno retorno de Nietzsche e de Blanqui são as ideias de heroísmo desdobradas 

a partir daquela. Embora não resolvida, mas apenas alocada no arranjo da categoria Spleen, o 

heroísmo baudelairiano é o colocar-se diante do abismo da modernidade, mas de certa forma, 

não sucumbir a ele. 

É o spleen baudelairiano que o aproxima das concepções de eterno retorno de Blanqui 

de Nietzsche. Na apresentação sumária das doutrinas do eterno retorno na categoria temática, 

as concepções do filósofo alemão e do revolucionário francês aparecem como extremos que se 

tocam na figura da poética Baudelaire. Tais extremos são as concepções do “sempre-igual” e 

da “repetição”, as imagens da fantasmagoria do futuro e da tradição como fantasmagoria a 

partir do qual “o historicismo do século XIX derruba a si mesmo
470

” (BENJAMIN, 2006, p. 

156; 2013, p. 530) [D 8a, 1]. A percepção poética do tempo como contínuo de catástrofes, a 

representação da ira como força imobilizadora/conquistadora do tempo promovem a 

experiência da dissolução temporal, da “secularização do tempo no espaço” (BENJAMIN, 

2013, p. 331), na imagem do abismo do tempo, a partir da qual o poeta primeiro se enreda 

heroicamente no instante, no “pouco a pouco”
471

, em que “a profundidade da vida revela-se 

por inteiro na cena [...]” (BAUDELAIRE, 2009, p. 27; grifo nosso). O tempo secularizado no 

espaço é a vertigem do abismo perante o qual Baudelaire encena sua revolta. O eterno retorno 

na poética baudelairiana lida por Benjamin é um artifício retórico, um elemento da construção 

dessa; uma espécie de antítese que teima em não se resolver e, talvez por isso, permanecer 

trabalhando com argúcia para se autossubverter ironicamente, literariamente. 

                                                 
469

 Não se pode deixar de indicar, mais uma vez, as simplificações das leituras benjaminiana em relação ao 

pensamento de Nietzsche. 
470

 Isto é: Benjamin compreende aqui as concepções do eterno retorno do século XIX como respostas ao 

“historicismo” – alvo genérico da crítica benjaminiana da “filosofia do progresso”, da “celebração” e 

“conformismo da tradição”. 
471

 Na conhecida passagem de Meu Coração Desnudado: “Somos, a cada momento, atropelados pela ideia de 

tempo. [...] Só podemos esquecer o tempo se o utilizamos. Nada se faz senão pouco a pouco” (BAUDELAIRE, 

2009, p. 82). 
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Cada instante é para o poeta o abismo que unifica as esferas de sua experiência: 

“Tanto no aspecto moral quanto no físico, tive sempre a sensação do abismo, não apenas do 

abismo do sono, mas do abismo da ação, do sonho, da lembrança, do arrependimento, do 

remorso, do belo da quantidade”, escreveu Baudelaire em seu caderno (BAUDELAIRE, 2009, 

p. 81). Mas tal abismo se difere muito dos abismos de Blanqui e de Nietzsche – do círculo da 

“repetição do mito” em Blanqui [D 10, 2], ou da “existência que não sai do aurático” [D 10a, 

1] em Nietzsche. Ao contrário da fantasmagoria da história (do progresso) (BENJAMIN, 

2006, p. 66) ou da “fantasmagoria da felicidade”
472

 (de certa forma, na leitura benjaminiana, 

regressista) (BENJAMIN, 2006, p. 157) [D 9, 2], a repetição em Baudelaire “antes, trata-se do 

fato de que o rosto do mundo nunca muda justamente naquilo que é o mais novo, de forma 

que este mais novo permanece sempre o mesmo em todas as suas partes. – É isto que constitui 

a eternidade do inferno” (BENJAMIN, 2006, p. 586) [S 1, 5]. O spleen fez Baudelaire 

conhecer (para “conquistar”) a “temporalidade infernal” prefigurada no abismo do moderno. 

Mas, qual a natureza daquele abismo? Benjamin arranja: 

Em Blanqui, o espaço cósmico tornou-se abismo. O abismo de Baudelaire não 

possui estrelas. Não deve ser definido como espaço cósmico. Não é tampouco o 

abismo exótico da teologia. É um abismo do saber e dos significados. O que 

constitui seu índice histórico? Em Blanqui, o abismo tem o índice histórico da 

ciência mecanicista da natureza. Será que em Baudelaire o abismo não possui o 

índice social da nouveauté? Não seria o arbítrio da alegoria um irmão gêmeo da 

moda? (BENJAMIN, 2006, p. 316) [J 24, 2]. 

 

Alegoria e mercadoria se encontram numa estranha
473

 síntese
474

. O “índice histórico”, 

o caráter de atualidade do abismo estrelado de Blanqui é a descrença no progresso técnico-

científico como “melhoramento da natureza”, sua “saudável indiferença” no desenvolvimento 

dos meios de produção como correlato do fim da “exploração do homem pelo homem” 

                                                 
472

 Sobre a imagem do abismo do tempo nietzschiano, Benjamin recolhe uma passagem do filósofo, citado por 

Löwith: “Eu paro, de repente sinto cansaço. Adiante, ao que parece, começa a rápida descida, por todos os lados 

do abismo – não ouso olhar” (BENJAMIN, 2006, p. 410) [J 77a, 2]. A este respeito, a imagem de Bergab: “Por 

vezes tenta parar, mas não consegue. Quem sabe se são os pensamentos que o abalam ou o áspero caminho?” 

(OE II). 
473

 Que Bertolt Brecht caracteriza, adequadamente, como mencionado acima, como procedimento “bastante 

assustador (es ist ziemlich grauenhaft)” (BENJAMIN, 2006b, p. 373; GS I, p. 1082). 
474

 Que nem o credo de um revolucionário derrotado nem a energia do filósofo vencedor poderia circunscrever: 

apenas à poesia foi dado esse direito sobre as ambiguidades, sobre as tensões, de modo que a máxima antítese se 

transfigura em síntese. Acerca deste, por assim dizer, privilégio da poética, Muricy observa – no contexto da 

“opção” da crítica de Benjamin pela poética e não pela prosa teórica: Benjamin “demonstrara como a mais alta 

visão da modernidade é construída, não nos ensaios estéticos, mas em ‘As Flores do Mal. [...] Nos poemas, 

imagens carregadas de uma temporalidade que articula simultaneamente o passado e o presente, a morte e o 

novo, apresentam-se no espaço irônico da alegoria para a construção de um heroísmo do presente, de uma 

experiência moderna. O jogo de liberdade com o real, que implica esta construção do presente e de si, não pode 

ter lugar na sociedade ou na política” (MURICY, 2007, p. 53). Benjamin fracassou (isto é: desmobilizou o 

caráter sintético de seu “Baudelaire” para a figura de uma antítese irresoluta, de um permanecer na origem), isto 

é, desmobilizou o processo (a mobilização) que exibiu graças a tal intuição. 
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(BENJAMIN, 2013, p. 619); ao passo que o caráter histórico da poética baudelairiana reside 

na relação entre alegoria e a moderna forma de produção: a “miniatura” do eterno retorno na 

secularização/espacialização do tempo na figura abismo (sem estrelas
475

) aparece como 

vertigem do “saber e do significado”, a produção alegórica que tem como emblema a 

mercadoria. Trata-se da exposição – não exatamente enquanto síntese – do duplo movimento 

da dialética entre as “imagens de desejo” e as “imagens arcaicas”
476

 – que testemunham que 

“as forças da inspiração poética desalojadas pela ciência de suas antigas posições, são 

compelidas a fazer incursões no mundo da mercadoria” (BENJAMIN, 2006, p. 420) [J 84, 2] 

– e de seu vínculo com a noção de “imagens dialéticas”. Em outras palavras: a imagem 

dialética da poética baudelairiana, capaz de se exibir como miniatura do “Baudelaire” – 

modelo das Passagens por sua vez – é a passagem (construção/significação) da alegoria à 

experiência mítica do enredamento e da repetição figurada pela mercadoria e a passagem 

(construção/significação) dessa figura à alegorização, à produção de um significado (talvez) 

outro para a dissolução que a mercadoria porta, para o “inferno que se debate” em sua “alma” 

(BENJAMIN, 2006, p. 414) [ J 80, 2; J 80a, 1]. Passa-se a tal configuração antes da derradeira 

discussão deste capítulo. 

A associação entre a produção em massa e a estrutura temporal do retorno aparece 

inicialmente (na primeira classificação dos “planos”) na categoria temática de Eterno retorno 

para, posteriormente ser arranjada na categoria A Mercadoria. De acordo com Benjamin, “A 

ideia de eterno retorno faz do próprio acontecimento histórico um artigo de massa”, isto é, 

quando determinado momento se apresenta como sensível às drásticas alterações – no caso do 

século XIX, promovidas pelo desenvolvimento econômico e técnico – tende-se à 

incorporação da variável “eternidade”, capaz de oferecer uma imagem de 

                                                 
475

 A estrela cadente aparece ao final do ensaio As Afinidades Eletivas de Goethe como símbolo – com 

“fundamento épico no mítico” – do “mistério da esperança” que nos “é concedida” “em virtude dos 

desesperançados” (BENJAMIN, 2009, p. 121). Sem “fundamento épico no mítico” que as estrelas simbolizam, 

não há esperança para os desconsolados a que Baudelaire se dirige. 
476

 Como Benjamin apresenta a conexão entre o desenvolvimento tecnológico-econômico e a emergência de 

“fantasmagoria” no esposé de 1935: “À forma do novo meio de produção, que no início ainda é dominada por 

aquela do antigo, correspondem na consciência coletiva imagens nas quais se interpenetram o novo e o antigo. 

[...] Estas tendências remetem a fantasia imagética, impulsionada pelo novo, de volta ao passado mais remoto” 

(BENJAMIN, 2006,  p.41). Também se exibe neste momento do arranjo as bases construtivas a partir das quais 

emergiram as ideias presentes no exposé de 1939: “Nossa pesquisa procura mostrar como, na sequência dessa 

representação coisificada da civilização, as formas de vida nova e as novas criações de base econômica e técnica, 

que devemos ao século XIX, entram no universo de uma fantasmagoria. Tais criações sofrem essa ‘iluminação’ 

não somente de maneira teórica, por uma transposição ideológica, mas também na imediatez da presença 

sensível” (BENJAMIN, 2006, p. 53). No contexto das produções do ciclo de Passagens, este trecho de sua 

apresentação de 1939 agora se explicita como resposta às recusas da segunda parte do “Baudelaire” por parte do 

Instituto e ao mesmo tempo como opção pela perspectiva filológica, operada no ciclo do “Baudelaire” enquanto 

construção, como técnica historiográfica (cf. cap. 04). 
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segurança/estabilidade diante de um cenário de constantes transformações (BENJAMIN, 

2006, p. 386; 2013, p. 533-534) [J 62a, 2].  O aspecto de “artigo de massa” do acontecimento 

histórico sob a ideologia do “eterno retorno” emerge na medida em que o caráter de 

“novidade” daquele acontecimento figura apenas como aparência, como “má atualidade”, 

sendo o retorno deste, de certa forma um “escudo” contra os potenciais de transformação 

inscritos nas situações de crise – nas “constelações de perigo”
477

.  

O eterno retorno aparece em outra imagem benjaminiana como o “labirinto” escolhido 

por aqueles que “receiam alcançar a sua meta”. Os traços do eterno retorno no pensamento do 

século XIX se relacionam assim ao “prazer do desvio”, engendrado pela expectativa de um 

futuro incerto/labiríntico (tanto quanto uma eternidade estelar poderia oferecer).  

(BENJAMIN, 2006, p. 384) [J 61, 9]. Desta associação surge a conhecida imagem 

benjaminiana da aparência histórica como um caleidoscópio. As “vicissitudes da história” na 

imagem na aparência da estabilidade do tempo – que no “Baudelaire” aparece como “história 

como parte da ordem natural” – engendrada pela fantasmagoria do eterno retorno e pela 

ideologia do progresso (cujas raízes se nutrem da noção de “eterna novidade”, isto é, do novo 

que não muda) não serviriam senão como um “caleidoscópio que, na mão de uma criança, 

decompõe, em cada uma de suas voltas, a ordem antiga, para compor uma nova ordem” 

(BENJAMIN, 2006, p. 384; 2013, p. 533) [J 61a, 2]. Neste plano do arranjo do “Baudelaire” 

há duas importantes imagens atribuídas à filosofia de Benjamin – a do prazer do labirinto e a 

do caráter caleidoscópico da história – são explicitamente associadas ao “domínio da 

burguesia” [J 61a, 2] e à “sociedade do Segundo Império” [J 61, 9]. A historiografia contra a 

qual Benjamin tenta compor seu conceito de “materialista” história torna a história um 

labirinto sem meta
478

, um caleidoscópio no qual os acontecimentos são compostos de ordem 

em ordem. 
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 Para ressaltar o caráter de instabilidade inscritos na Paris do Segundo Império, Benjamin arranja na categoria 

“Eterno retorno” trechos de Notas e Materiais que figuram como testemunhos históricos da crise econômica de 

meados do século XIX (BENJAMIN, 2013, p. 528, 529) [g 2a, 4], [g 3, 2], [g 3, 3], bem como dos conflitos 

sociais – notadamente a Comuna – como representações das tensões políticas (BENJAMIN, 2013, p. 529, 530, 

537,) [k 4, 4], [k 2, 1], [k 3, 1], [ J 72a, 4]; ao mesmo tempo em que relacionam tais aspectos às ideias de eterno 

retorno de Baudelaire e de Blanqui.  
478

 A ruptura com a imagem do “labirinto sem meta” é ensaiada ao longo do complexo de Passagens. Sabe-se 

que tal noção representa uma das imagens privilegiadas da obra surrealista que inspirou determinado momento 

de Passagens: Nas linhas finais da primeira parte de O Camponês de Paris – parte significativamente intitulada 

“Passagem da Ópera” – Aragon escreve: “O espírito cai na armadilha dessas redes que o arrastam sem volta em 

direção ao desenlace de seu destino, o labirinto sem Minotauro [...]. O que me importava tanto, minha pobre 

certeza, nessa grande vertigem em que a consciência se sente um simples patamar dos abismos, no que se 

transformou ela? Eu não passo de um momento de uma queda eterna” (ARAGON, 1996, p. 136-137). E 

Benjamin, na fase inicial de Notas e Materiais, sobre o labirinto das galerias subterrâneas de Paris: “Este 

labirinto abriga em seu interior não um, e sim dúzias de touros cegos, enfurecidos, em cuja goela é preciso lançar 
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Assim, as visões intelectuais do eterno retorno são associadas no arranjo do 

“Baudelaire” ao fenômeno da produção em massa, de modo que aparecem como figura de 

fuga da experiência do “perigo” oferecido pelo destino desconhecido das forças produtivas, 

mas que acabam por reafirmar a “aparência histórica” – do progresso e/ou da repetição. Deste 

modo, a experiência de desagregação, de descontinuidade, a matéria do spleen baudelairiano e 

da aparência histórica, na representação do “inferno” – os “traços do moderno” [S 1, 5] –, seja 

dos mitos do progresso ou da repetição, são reconhecidos em sua origem na estrutura da 

produção da mercadoria, na “unicidade da ação técnica”. Benjamin arranja em um trecho 

central do “arquivo temático” X – Marx, na terceira parte do “Baudelaire” uma passagem de 

Hugo Fischer
479

, na qual o desaparecimento na mercadoria dos traços do trabalho (que o torna 

“elemento morto”, trabalho abstrato) é um momento da ação técnica transformadora inerente 

ao trabalho humano: 

[...] O elemento morto que a técnica coloca em seu centro é a economia. Ela tem 

como objeto a mercadoria. [...] A ação [de produção] já se realiza em uma esfera 

superior, que tem o futuro para si: a esfera da técnica, enquanto o agente dessa ação, 

como indivíduo isolado, ainda permanece na esfera da economia, e também seu 

produto permanece nesta esfera [...] no continente ocidental a técnica representa uma 

ação única, enquanto impõem-se como técnica; a fisionomia da terra é transformada 

primeiramente na esfera da técnica [...]. Mas esse predomina a esfera da economia, o 

elemento morto, a repetição das grandezas homólogas por meio de existências 

totalmente intercambiáveis, e a produção de mercadorias por meio do operário 

assalariado, sobrepujam a singularidade da ação técnica (Fischer) (BENJAMIN, 

2006, p. 696) [X 2a, 2]. 

 

A mortificação do trabalho na economia (cujo objeto é a mercadoria) é a submissão da 

ação técnica
480

 à aparência da repetição, às “argúcias da estipulação do preço”, ao 

“significado de mercadoria” [J 80, 2; J 80a, 1]. A filosofia da história benjaminiana que no 

contexto do Trauerspielbuch aparece como “história mundial do sofrimento” (BENJAMIN, 

                                                                                                                                                         
não uma virgem tebana por ano, e sim, a cada manhã, milhares de jovens operárias anêmicas e caixeiros 

sonados. [...]. Cada um mora solitário aqui, o inferno é sua corte” (BENJAMIN, 2006, p. 123) [C 1a, 2]. E, ainda 

mais importante, sobre os labirintos do décimo quarto distrito de Paris: "Quem ali veio ao mundo, podia viver 

sua vida mais agitada e mais temerária, sem jamais tê-lo abandonado. Pois lá localizam-se, um ao lado do outro, 

todos os edifícios da miséria pública, da indigência proletária, em sequência contínua [...]. Veem-se à noite sobre 

os bancos estreitos, escondidos – não sobre aqueles bancos confortáveis das squares – homens estendidos para 

dormir, como na sala de espera de uma estação intermediária desta terrível viagem (im  Wartesaal auf einer 

Zwischenstation dieser schrecklichen Reise)” (BENJAMIN, 2006, p. 125; GS V, 138) [C 2, 3]. Sobre a 

sobreposição da descontinuidade, o prazer do labirinto de tradição burguesa, e a continuidade da terrível viagem 

se exibem de que modo trata-se de uma dialética entre a continuação e a descontinuidade das tradições (cf. cap. 

seguinte) da refiguração em método dos “terrores da errância”. Como Benjamin escreveu em Notas e Materiais: 

“o caleidoscópio deve ser destroçado”. 
479

 Citada da obra Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft.  Ernst Hugo Fischer (1897-1975) foi 

um polêmico (e até hoje pouco conhecido) intelectual alemão, vinculado à “revolução conservadora” que 

exerceu grande influência, por exemplo, sobre Ernst Jünger (BERGER, 2009, s.p.). Acerca da relação de 

Benjamin com os “pensadores ‘perigosos”, como “Georges Sorel, Carl Schmitt, Ludwig Klages e Carl Gustav 

Jung”, cf. o Importante texto de Irving Wohlfarth (2002, p. 76ss). 
480

Como “ação única”, “como técnica”, como poder transformador ou “segunda técnica” (cf. cap. 4). 
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1984, p. 188), como história mundial da experiência da dissolução, reaparece como história 

mundial da significação/mercantilização das coisas enquanto variável temporal sob o 

moderno.  

Assim, a percepção baudelairiana das transformações de ordem socioeconômica 

engendradas pela modernidade é rearticulada por Benjamin à ordem do processo significação, 

reconhecida como aspecto do trabalho inscrito na “ação técnica”.  

Quando Benjamin reconhece o caráter de “hieróglifo social” do trabalho tornado 

abstrato pelo valor (BENJAMIN, 2006, p. 699) [X 4, 3] ou o fato de que “o significado da 

mercadoria é o seu preço” (BENJAMIN, 2006, p. 414), ele não está de modo nenhum 

enfatizando apenas “imagens marginais do texto de Marx”, nem mesmo lendo-as por um 

mero “prisma barroco” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 877) em uma “teologização do 

marxismo” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 878). Alegoria e mercadoria são arranjadas no 

“Baudelaire” de modo que se tornam capazes de expressar o mesmo trabalho, a mesma força 

que opera em ambas; força que encontra sua figura nas transformações técnicas em escala 

mundial. As Passagens tentaram fazer desta força sua origem. 

Aqui não se poderia deixar de mencionar um trecho do talvez mais belo texto da prosa 

benjaminiana. Rua de Mão Única, obra emblemática do contexto da origem de Passagens (cf. 

capítulo 03), se encerra com a célebre passagem “A Caminho do Planetário (Zum 

Planetarium)”:  

[...] O trato antigo com o cosmos cumpria-se de outro modo: na embriaguez. É 

embriaguez, decerto, a experiência na qual nos asseguramos unicamente do mais 

próximo e do mais distante, e nunca de um sem o outro. Isso quer dizer, porém, que 

somente na comunidade o homem pode comunicar em embriaguez com o cosmos. É 

o ameaçador descaminho dos modernos considerar essa experiência como 

irrelevante, como descartável, e deixá-la por conta do indivíduo como devaneio 

místico em belas noites estreladas. Não, ela chega sempre e sempre de novo a seu 

termo de vencimento, e então povos e gerações lhe escapam tão pouco como se 

patenteou da maneira mais terrível na última guerra, que foi um ensaio (ein Versuch) 

de novos, inauditos esponsais com as potências cósmicas (kosmischen Gewalten). 

Massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas ao campo aberto, correntes 

de alta frequência atravessaram a paisagem, novos astros ergueram-se no céu, 

espaço aéreo e profundezas marítimas ferveram de propulsores, e por toda parte 

cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. Essa grande corte feita ao cosmos 

cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária, ou seja, no espírito da técnica. 

Mas, porque a avidez do lucro da classe dominante pensava resgatar nela sua 

vontade, a técnica traiu a humanidade e transformou o leito de núpcias em um mar 

de sangue. Dominação da Natureza, assim ensinam os imperialistas, é o sentido de 

toda técnica. Quem, porém, confiaria em um mestre-escola que declarasse a 

dominação das crianças pelos adultos como o sentido da educação? Não é a 

educação, antes de tudo, a indispensável ordenação da relação entre as gerações e, 

portanto, se se quer falar de dominação, a dominação das relações entre as gerações, 

e não das crianças? E assim também a técnica não é dominação da Natureza: é 

dominação da relação entre Natureza e humanidade. Os homens como espécie estão, 

decerto, há milênios, no fim de sua evolução; mas a humanidade como espécie está 

no começo. Para ela organiza-se na técnica como physis na qual seu contato com o 
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cosmos se forma de modo novo e diferente do que em povos e famílias [...]. O 

calafrio da genuína experiência cósmica (Schauer echter kosmischer Erfahrung) não 

está ligado àquele minúsculo fragmento de natureza que estamos habituados a 

denominar ‘Natureza’. Nas noites de aniquilamento da última guerra, sacudiu a 

estrutura dos membros da humanidade um sentimento que era semelhante à 

felicidade do epilético. E as revoltas que se seguiram eram o primeiro ensaio (erste 

Versuch) de colocar o novo corpo em seu poder. A potência do proletariado é o 

escalão de medida de seu processo de cura. Se a disciplina deste não o penetra até a 

medula, nenhum raciocínio pacifista o salvará. O vivente só sobrepuja a vertigem do 

aniquilamento na embriaguez da procriação (Den Taumel der Vernichtung 

überwindet Lebendiges nur im Rausche der Zeugung) (OE II, p. 68-69; GS IV, p. 

146-147). 

 

Neste emblemático trecho Benjamin apresenta a experiência catastrófica da guerra 

como “inauditos esponsais com as potências cósmicas”, desfigurados pela tentativa da “classe 

dominante” “imperialista” de transformar “a corte feita ao cosmos”, os potenciais 

apresentados pelo desenvolvimento tecnológico “em escala planetária” – realizada “no 

espírito da técnica” – em “dominação da Natureza”. O “leito de núpcias” torna-se, pois, “mar 

de sangue” na medida em que as experiências transformadoras da técnica, da refiguração 

tecnológica da relação entre natureza e humanidade, toma o “fragmento de natureza” como a 

própria “Natureza”, isola a técnica de seu aspecto histórico-natural – potencialmente 

modificador/desagregador – na figura da mera “naturalização”, que tem como manifestação 

da “vontade” daquela classe. 

O ensaio historiográfico de Passagens tenta conduzir natureza e técnica a uma 

específica e derradeira reviravolta/salto. Em um trecho dos Manuscritos de Paris esta peculiar 

mobilização talvez tenha sido de alguma forma antecipada: 

As ciências naturais desenvolveram uma enorme atividade e se apropriaram de um 

material sempre crescente. Entretanto, a filosofia permaneceu para elas tão estranha 

justamente quanto elas permaneceram estranhas para a filosofia. A fusão 

momentânea foi apenas uma ilusão fantástica. [...] A própria historiografia só de 

passagem leva em consideração a ciência natural como momento do esclarecimento, 

da utilidade, de grandes descobertas singulares. Mas quanto mais esta ciência natural 

interveio de modo prático na vida humana mediante a indústria, reconfigurou-se e 

preparou a emancipação humana, tanto mais teve de completar, de maneira imediata, 

a desumanização. A indústria é a relação histórica efetiva da natureza humana e, 

portanto, da ciência natural com o homem; por isso se ela é apreendida como 

revelação exotérica das forças essenciais humanas, então também a essência 

humana da natureza ou essência natural do homem é compreendida dessa forma, e 

por isso a ciência natural perde a sua orientação abstratamente material, ou antes, 

idealista, tornando-se base da ciência humana, como agora já se tornou – ainda que 

em sua figura estranha – a base da vida efetivamente humana; uma outra base para a 

vida, uma outra para a ciência é de antemão uma mentira. A natureza que vem a ser 

na história humana – no ato de surgimento da história humana – é a natureza efetiva 

do homem, por isso a natureza, assim como vem a ser por intermédio da indústria, 

ainda que em sua figura estranhada, é a natureza antropológica verdadeira (MARX, 

2010, p. 112)
481

. 

                                                 
481

 Benjamin reuniu o final deste trecho no “arquivo temático” X – Marx (BENJAMIN, 2006, p. 694) [X 1a, 3]. 
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Destituída de seu significado-preço, talvez a mercadoria pudesse tornar o inferno de 

sua alma a imagem de outro trabalho. A técnica é seu emblema, como a ressureição foi a 

derradeira estação do alegorista infiel do Trauerspielbuch (f. cap. 02). A “curiosa combinação 

(Verschränkung)” de “natureza e história” (cf. cap. 2) que a mercadoria exibe, ao mesmo 

tempo em que esconde como aparência o trabalho (a história) nela investido, poderia portar o 

estranhamento de outro modo. A mercadoria é uma amostra ou um arquétipo, um modelo em 

miniatura, da destruição que o modo de vida que a produz secretamente porta.  

No “esquema de coordenadas”, Benjamin anota que o “centro do sistema de eixos” da 

terceira parte do “Baudelaire” deveria ser ocupado pela “mercadoria, como a realidade social 

(die Ware als die gesellschaftliche Realität stehen)” que na poesia de Baudelaire “é o 

fundamento da dominação do princípio de morte (die der Herrschaft des Todesprinzips)” 

(BENJAMIN, 2013, p. 626; GS VII, p. 764). Este “princípio de morte” é a “imobilização das 

forças produtivas” (BENJAMIN, 2013, p. 629) que Baudelaire trouxera para o centro de sua 

poesia, através de sua forma e de seus temas.   

A mercadoria em sua categoria temática é representada pela sigla de um “cruzamento 

vermelho num quadrado preto”, de acordo com Willi Bolle “o signo que rege as relações 

humanas no mundo capitalista” (BOLLE, 1996, p. 65) e, nesta leitura, representa a 

encruzilhada que rege – em seu “segredo” – a estrutura construtiva (dialético/dissolutora) da 

historiografia ensaiada no “Baudelaire”. A categoria foi composta nas “folhas azuis” por 

quatro subcategorias – “Originalidade de Baudelaire”, “O Artigo de massa”, “A prostituta (La 

putain)” e “Alegoria e mercadoria” (BENJAMIN, 2013, p. 679) – e reúne trechos de 

múltiplos arquivos temáticos – J – Baudelaire, F – Construção em Ferro, A – Passagens [...], 

S – Pintura, Jugendstil, Novidade, X – Marx, U – Saint-Simon, Ferrovias,  G – Exposições, 

Reclame, Grandville, I – O Interior, Rastro, N – Teoria do Conhecimento, Teoria do 

Progresso, etc. – assim como o tema da mercadoria perfaz todo o complexo de Passagens e 

sua orientação ao “Baudelaire”.   

 Os dois primeiros pontos de estruturação da categoria – “Originalidade de Baudelaire” 

e “artigo de massa” – aparecem correlacionados
482

. Para Benjamin, a singularidade de 

Baudelaire, sua “originalidade adaptada ao mercado” (BENJAMIN, 2006, p. 378) [J 58, 4] – o 

que o diferencia dos poetas de sua época (BENJAMIN, 2013, p. 451) [J 1, 1], sua 

                                                 
482

 O tema da “Prostituta” foi inicialmente arranjado, na estrutura do “Baudelaire”, na primeira parte, sendo 

posteriormente deslocado para a terceira. Assim, nos termos da articulação, o tema troca de lugar, deslocando-se 

da “tese” para a “síntese”, reforçando o caráter móvel da estrutura do “Baudelaire”, bem com o seu aspecto 

construtivo. 
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“especialização” (BENJAMIN, 2013, p. 454) [J 13, 3] bem como os “embaraço intermitente 

(“maladresse intermittente)” (BENJAMIN, 2013, p. 455) [18a, 1] de sua poética 

(BENJAMIN, 2013, p. 455) [J 16, 2], sua “inabilidade” como traços “sublimes” 

(BENJAMIN, 2006, p. 309; 2013, p. 456) [J 20, 8] – manifestam tanto a sua atenção ao 

caráter mercantil da poesia, o que o leva à idealizar  mercadoria (BENJAMIN, 2013, p. 361) 

quanto à constituição de sua sensibilidade poética.  

A experiência da “massificação” desdobra-se assim tanto na assimilação da ordem 

mercantil à poética (BENJAMIN, 2013, p. 461) [J 62, 5] quanto à personalidade “obsessiva” 

de Baudelaire (BENJAMIN, 2013, p. 460) [J 62a, 1]. Por isso Benjamin atribui ao caráter de 

aparência da mercadoria o vínculo à produção em massa, “através da imitação” (BENJAMIN, 

2013, p. 461), que torna seu valor exclusivamente dependente de seu aspecto. O valor do 

objeto-mercadoria “suplanta” seu significado (BENJAMIN, 2013, p. 462), servindo de 

modelo para uma época na qual a alegoria não poderia mais ser “criadora de estilo” – como 

fora no século XVI (BENJAMIN, 2006, p. 393) [J 67, 2]. O isolamento de Baudelaire 

representa assim também o caráter inadequado da alegoria para o século XIX e a necessidade 

de se avançar sobre seu correlato. 

Dá-se o mesmo na associação da figura da “prostituta” à mercadoria; aquela como 

típico modelo desta e representação da natureza transfigurada, no fetichismo da mercadoria, 

no “sex appeal do inorgânico” (BENJAMIN, 2006, p. 58) na qual a figura da prostituta 

encarna a miséria do trabalho: “a prostituição pode ter a pretensão de considerar-se ‘trabalho’, 

a partir do momento em que o trabalho se torna prostituição” (BENJAMIN, 2006, p. 393, 

406; 2013, p. 466, 467) [J 67, 5], [J 75, 1]. A natureza como “aparência histórica” à qual a 

alegoria se volta não poderia ser outra senão a imagem da morte. O poeta francês busca nas 

prostitutas seu senso alegórico, representante de uma transfiguração da natureza, a experiência 

da “vida que significa a morte” (BENJAMIN, 2013, p. 465).  

Assim ao “colocar-se à venda junto com sua obra” (BENJAMIN, 2013, p. 382) [J 60a, 

2] Baudelaire produz a si mesmo e sua obra, imbuídas da novidade da moda e do caráter do 

sempre igual da “produção de massa” [J 56a, 10]. Do mesmo modo, a figura de Baudelaire e 

sua obra assumem a aparência da mercadoria. A mercadoria se torna o modelo para a 

experiência alegórica do poeta francês; “como cânone a experiência da alegoria” 

(BENJAMIN, 2006, p. 391) [J 66, 2]. A alegoria na poética de Baudelaire representa, pois 

“aquilo que a mercadoria faz com as experiências que têm os homens” do século XIX 

(BENJAMIN, 2006, p. 373) [J 55, 13].  
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A experiência alegórica, “armadura” baudelairiana, encontra na figura da mercadoria a 

reunião da forma de percepção da experiência moderna e o conteúdo social: para Benjamin “a 

forma da mercadoria manifesta-se em Baudelaire como o conteúdo social da forma da 

percepção alegórica”. Portanto, o principal emblema do caráter da incorporação da alegoria na 

figura da mercadoria como modelo para a experiência moderna é a figura da prostituta: 

“Forma e conteúdo confundem-se em uma síntese que é a prostituta” (BENJAMIN, 2006, p. 

381) [J 59, 10]. A divisão “dos temas eróticos e econômicos” das partes I e III do Baudelaire 

possui como elemento de demarcação o tema da prostituta (BENJAMIN, 2013, p. 623). Se a 

mercadoria se torna a representação social da alegoria, a prostituta por sua vez “encarna” as 

relações mercadológicas, a aparência da mercadoria (BENJAMIN, 2013, p. 462) idealizada 

por Baudelaire.  

Benjamin mencionou em uma carta a Adorno, de fevereiro de 1929: “A economia 

mercantil arma a fantasmagoria do igual que, enquanto atributo do êxtase, se identifica 

também com a figura central da aparência” (BENJAMIN, 2006b, p. 401). A prostituta 

representa a sexualidade “mobilizada pela fantasia do capital” (BENJAMIN, 2006, p. 391) [J 

65a, 6], correspondendo à “encarnação de uma natureza impregnada pela aparência da 

mercadoria” (BENJAMIN, 2006, p. 407; 2013, p. 469) [J 75a].  

Nas “notas de organização” Benjamin anota: “Acerca da mercadoria” “transfiguração 

da prostituição (Verklärung der Prostitution)” (BENJAMIN, 2013, p. 621; GS VII, p. 751). A 

prostituição reúne as fantasias primitivas
483

 de outra ordem social, o horror e a miséria da vida 

moderna. Mas a natureza impregnada por esta aparência, não é mais a recusada pelas fantasias 

sádicas (BENJAMIN, 2006), nem mesmo a natureza melhorada – no qual o exploração da 

natureza seria um desdobramento do fim da exploração do homem
484

 (BENJAMIN, 2006, p. 

406) [J 75, 2]. Benjamin escreve também nas “notas de organização”: “Acerca da alegoria / 

transfiguração da guerra (Verklärung des Krieges)” (BENJAMIN, 2013, p. 621; GS VII, p. 

751). A “guerra” imanente aos objetos do mundo produtor de mercadorias para Benjamin 
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 Benjamin cita os Manuscritos parisienses de Marx no qual aparece a prostituição associada ao “comunismo 

totalmente rude e irrefletido” (MARX, 2010, p. 104), como “forma fenomênica da infâmia da propriedade 

privada que quer se assentar como coletividade positiva” (MARX, 2010, p. 105). 
484

 Como na utopia de Fourier, na qual o fim da “exploração do trabalho humano” levaria o trabalho a se despir 

“do caráter de exploração da natureza pelo homem” “segundo o modelo do jogo infantil”, Benjamin completa: 

“Um trabalho animado assim pelo jogo não visa à produção de valores, e sim o melhoramento da natureza” 

(BENJAMIN, 2006, p. 407) [J 75, 2]. 
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poderia ser alegorizada na figura da transformação
485

 inerente àquele “movimento único” que 

a técnica portaria.  

 Aquilo que Baudelaire encontra na sua entrega ao mundo da mercadoria
486

 (a entrega 

de sua poesia e posteriormente de si mesmo) em nada se assemelha ao consolo dos 

dramaturgos alegóricos do Trauerspiel. O poeta francês tentara reunir o sonho da dissolução – 

da “morte” que “acompanha” sua poética – à ação que jamais poderia ser a sua. Charles 

Baudelaire ao mesmo tempo agiu com “cumplicidade” (BENJAMIN, 2013, p. 631) e foi 

“traidor de sua própria classe” (BENJAMIN, 2006, p. 376) [J 56a, 5]. Apenas seu gestus, sua 
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 Ou, de acordo com Wohlfarth, em sua leitura de “A caminho do planetário” (OE II, p. 68-69): “to save the 

war experience for an Eros that is irrevocably at odds with Thanatos” (WOHLFARTH, 2002, p. 71). Neste 

mesmo texto Irving Wohlfarth discute as ambiguidades da apropriação benjaminiana da noção e “guerra” – por 

exemplo, em contrariamente às apropriações do poeta protofascita Ludwig Klages – e assevera: “Benjamin is 

never tempted to (neo-)romanticize modern war as some reckless,  glorious, poetic equivalent  to a potlatch 

ceremony”. O teórico britânico continua: para Benjamin em A Caminho do Planetário, “The war  was a ‘rendez-

vous manqué’ with the cosmic powers,  with technology and the collective body — but it was […]  a  ‘rendez-

vous’ nonetheless. In Derridean terms, it is as if it had ventriloquized or vampirized its own utopian possibility” 

(WOHLFARTH, 2002, p. 82). No contexto de discussão desta tese, trata-se da “alegorização” da alegoria da 

guerra como destruição/transformação, tal como os alegoristas do barroco alegorizaram a intenção alegórica em 

favor da “alegoria da Ressurreição” (cf. cap. 02). Consequentemente, tal “alegorização” do procedimento 

alegórico, característica de alguns momentos da reflexão benjaminiana, se refere ao aspecto “metatextual” de sua 

reflexão, a reiterada ênfase no caráter construtivo e na abertura da prosa filosófica em construção. Arno Nielsen 

também reconhece a importante relação entre guerra e desenvolvimento tecnológico a partir deste mesmo matiz 

– também comentando o texto Zum Planetarium –; escreve Nielsen: “But  even as a  destructive force technique 

reveals its innermost nature, which is to combine nature and culture, myth and reason. Benjamin does not, 

indeed, find that the essence of techniques is  to master  nature. The archaic longing of man to be united with 

cosmos enters during wars a holy alliance with the slaverebellion of the accumulated forces of production: war 

is an attempt at a new, previously  unfulfilled marriage between Man and Cosmos [...]” (NIELSEN, 1993, p. 

141); neste caso trata-se do reconhecimento do caráter mediador da técnica que, enquanto “velada” nas 

concepções futuristas ou na ideologia estetizadora do fascismo (NIELSEN, 1993, p. 41) ressoaria na noção de 

que a “technology which does not find any expression, which  exceeds demands, becomes lethal” (NIELSEN, 

1993, p. 141). Concernente à passagem da noção de “guerra” presente em Teorias do Fascismo (cf. 4.3), no 

contexto do “Baudelaire” tal “guerra” já não mais se vincula à “guerra civil conduzida pela magia do marxismo” 

(BENJAMIN, 2012, p. 122) como potencial desencantamento do mito bélico do fascismo (cf. 4.3), mas à técnica 

alegórica, como estratégia literária, elemento poético-construtivo de outra (possível significação); ou, na questão 

do método como figura da mais extrema reviravolta alegórica. Ainda, novamente Irving Wohlfarth, mas desta 

vez acerca do “caráter destrutivo”, em uma discussão da ideia de “destruição” em Benjamin, bastante adequada a 

este contexto: “Com a consolidação dos modos e das relações burguesas de produção, todas as formas de 

destruição que não contribuem por sua vez para o giro do capital tornaram-se, com certas exceções, bastante 

diversionárias, geralmente proibidas [...]. Ao reabilitar a destruição, Benjamin não lança, por sua vez, uma 

interdição sobre o utilitário. Sua estratégia e tão pouco identificável com formas quase-aristocráticas de revolta 

quanto com o capitalismo burguês. Mais uma vez as posições foram realinhadas, por aqui está o destruidor que 

poupa seus recursos. [...] Enquanto o niilismo romântico, destruição gratuita pelo prazer de destruir, representa 

uma mera imagem especular da produção, e nessa medida um inofensivo subproduto do status quo, o niilista 

efetivo ‘penetra’, de maneira (i)hegeliana, ‘na força de seu opositor de modo a destruí-lo a partir de dentro” 

(WOHLFARTH, 1997, p. 172-173). 
486

 Giorgio Agamben observa: “Baudelaire, no início da segunda revolução industrial, tira da transfiguração da 

mercadoria presente na Exposição Universal a atmosfera emocional e os elementos simbólicos da sua poética” 

(AGAMBEN, 2012, p. 74). Ainda no que se refere à arte baudelairiana como “mercadoria absoluta”, o filósofo 

italiano completa: “Uma mercadoria em que valor de uso e valor de troca se anulariam mutuamente, e cujo valor 

residiria, por esse motivo, na inutilidade, e cujo uso, na sua intocabilidade, não é mais uma mercadoria: a 

mercadorização absoluta da obra de arte é também a abolição mais radical da mercadoria” (AGAMBEN, 2012, 

p. 75). 
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máscara com uma fisionomia irada, reteriam o que lhe era mais profundo. A força que 

Benjamin lê na idealização da mercadoria na poesia de Baudelaire é a força a partir da qual o 

“Baudelaire” deveria ser construído: “E a força que trabalha nelas é a dialética. A dialética as 

revolve, as revoluciona, revira para baixo o que está por cima, faz delas o que nunca foram 

[...]” (BENJAMIN, 2006, p. 909). 

A síntese que a terceira parte do “Baudelaire” deveria oferecer se concentra na 

imagem da mercadoria. A mercadoria não deveria ser meramente descritas em suas argúcias, 

mas sua articulação deveria compor uma imagem que fornecesse os quadros teóricos para a 

interpretação da sociedade na qual ela se insere. Desta forma, a visibilidade das tardias 

relações capitalistas seria garantida a partir da adequada configuração teórica, a partir de seu 

substrato material, de seus temas, mas não com intuito de meramente os “descrever”, mas de 

configurá-los enquanto “teoria”, enquanto elementos de visibilidade e orientação. 

O caráter poético da mercadoria, desvelado por Baudelaire no arranjo de Benjamin, 

visa rearticular sonho e ação, “o primeiro começo e a última desagregação” (BENJAMIN, 

2006, p. 739) [a 1, 1], da categoria da “origem” enquanto abstração teórica do estatuto do 

saber histórico, no reconhecimento daquele aspecto, no próprio coração da realidade. Do 

mesmo modo a categoria temática A Mercadoria, na leitura aqui tentada, tema central da 

terceira parte do plano do “Baudelaire” que, sobre(o)posta à alegoria histórica (construída a 

partir da poética baudelairiana) figuraria como síntese da dialética historiográfica lá 

experimentada, representada pela “imagem dialética”. 

A mercadoria se apresentaria como o emblema capaz de nos lembrar do inferno (do 

trabalho) que o preço esconde, da transformação do significado pela alegoria, da imagem da 

união entre morte e significação e, talvez, da transformação da história – da ciência da história 

(cf. cap. 06). Em termos “temáticos”, as interpretações visadas das tendências de Passagens 

ao “Baudelaire” se encerram nesta narrativa. Mas, teoricamente, atribui-se ao “Baudelaire” a 

possibilidade de abrir, liberar ao ser interrompido seus temas para a significação.  

O capítulo seguinte, o derradeiro desta tese, tenta circunscrever este problema 

suplementar. No que se refere ao seu particular trabalho, o método e as histórias das 

Passagens ao “Baudelaire” se reencontram. Mas, enquanto reflexão historiográfica, a história 

pode abrir algo fechado, conteria algo de atual, que ultrapassa a particularidade dos destinos e 

das histórias engendradas pela obra tardia de Benjamin? Tratar-se-ia assim de uma tentativa 

sobre o fechamento teórico. Os reveses, na figura do destino, recusam, traçam a fronteira do 

projeto historiográfico de Benjamin. Poderia a ciência da história conter outras formas (em 
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favor do que na história não se pode mudar)? Os últimos momentos desse trabalho visarão tal 

questão. 
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6. Sopro/Tempestade: Restauração e Inacabamento 

 
Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um 

sopro. 

Jó 7:7 

 

Este capítulo se propõe discutir as conhecidas “teses” sobre a história, elaboradas por 

Walter Benjamin em 1940. Sobre o Conceito de História (BENJAMIN, 2012, p. 168; OE I, p. 

222; GS I, p. 693), talvez o mais conhecido texto de Benjamin, é reconhecidamente um texto 

hermético e complexo que coligi múltiplos temas e reflexões que perpassam toda obra do 

crítico. Como se apresentará, o próprio Benjamin ressaltara em uma das raras menções ao 

texto, os mal entendidos que o mesmo poderia suscitar. Propõe-se também interpretá-lo como 

um testemunho poético, político e filosófico sobre a história como elemento articulador da 

obra de Walter Benjamin em seus contextos mais tardios.  

A primeira seção apresentará em primeiro lugar o texto das “teses”, bem como fará um 

breve levantamento de sua particular recepção. Em seu segundo momento, tal primeira seção 

discutirá o conceito de história tardia de Benjamin a partir de sua crítica ao progresso 

apresentada em Sobre o Conceito de História. Trata-se, portanto, de identificar o principal 

matiz a partir do qual o conceito de história presente na obra tardia de Benjamin se articula, a 

saber, uma crítica radical aos conceitos de história enredados pela “filosofia do progresso” em 

suas diferentes vertentes, bem como das origens e das consequências daquela filosofia do 

progresso para a concepção de história contra a qual a ideia benjaminiana se levanta. 

A segunda seção deste breve capítulo, a última deste trabalho, deverá vincular as 

discussões de Sobre o Conceito de História à interpretação proposta por este trabalho em 

relação ao conceito de história tardio do filósofo. Deste modo se conectará as discussões 

anteriores a partir de um tema subjacente às “teses”, a saber, a relação entre memória e 

ciência articuladas às figuras do acabamento e do inacabamento em história. P 

ropõe-se, assim, articular a, por assim dizer, a “resolução” temática da historiografia 

benjaminiana tardia à sua irresolução teórica, como abertura filosófico-conceitual. Como se 

verá, as ditas “teses” suscitam uma importante problemática no que concerne à produção 

historiográfica tardia de Benjamin, especialmente no que se refere ao desvio formal 

promovido pela estrutura dicotômica das “teses” (materializado no tema da relação entre 

messianismo e política, ou entre “vencedores” e “vencidos”), ou, no contexto da interpretação 

aqui proposta, pela intencional supressão por parte do seu autor do “terceiro elemento”, o 

problema da mediação (a questão do método), do aspecto construtivo-metodológico, a partir 
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do qual a “filosofia” e a “teoria” da história de Walter Benjamin tende em seus mais tardios 

desenvolvimentos. Portanto, a segunda seção do capítulo deverá revelar aquele elemento 

subjacente às “teses”, por um desvio a uma passagem
487

 especifica e altamente significativa 

de Notas e Materiais. Como se verá, ao passo que no “Baudelaire” aquele aspecto construtivo 

se resolve, por assim dizer, tematicamente, em Sobre o Conceito de História a resolução 

temática dá lugar à uma “resolução” teórica, justamente na figura de sua “abertura”, de seu 

inacabamento.  

As “teses”, a despeito dos debates acerca do momento específico de sua elaboração, 

emergem no contexto mais crítico da trajetória intelectual de Walter Benjamin. O contexto 

imediato da elaboração daquelas “teses” deve ser caracterizado como “uma constelação 

formada pelo cruzamento dos temas” do pensamento de Benjamin e dos “eventos políticos 

que lhe eram contemporâneos” (CAYGILL, 2005, p. 215). Assim o texto que, nas palavras de 

Michael Löwy, “constituem um dos textos filosóficos e políticos mais importantes do século 

XIX” (LÖWY, 2005, p. 17) surge no cenário politico específico da ascensão e 

estabelecimento do fascismo. 

Acerca disso, como menciona Jeanne Marie Gagnebin, as “teses” foram redigidas sob 

o impacto do acordo germano-soviético de 1939
488

 e se destacam como crítica às “duas 

maneiras aparentemente opostas de escrever a história” (GAGNEBIN apud BENJAMIN, 

1994, p. 08), que para Benjamin reverberam na delicada posição dos “adversários do 

fascismo”. Para Ian Balfour, a crítica benjaminianas “teses” é em primeiro lugar política, e 

                                                 
487

 O trecho de Notas e Materiais ao qual a discussão da segunda seção deste sexto capítulo fará referência tem 

um importante significado nos contextos desta tese. Quase um “mote” que articula a história de nosso trabalho, 

ao lado da célebre nona “tese”, aquele trecho articula, desde suas primeiras origens, o interesse pelo tardio 

conceito de história de Walter Benjamin que resulta nesta tese. 
488

 É importante mencionar que para Gagnebin às teses aparecem relacionadas mais ao “pacto” entre Stalin e 

Hitler do que à derrota da socialdemocracia alemã ao nazismo. Assim a importante leitura de Gagnebin também 

conduz à interpretação do materialismo de Benjamin como a tarefa do historiador “capaz de identificar no 

passado os germes de outra história” (GAGENEBIN, apud BENJAMIN, 1994, p. 08), associando como 

determinante a influência da “estética proustiana” (GAGENEBIN, apud BENJAMIN, 1994, p. 16) e da mística 

judaica (GAGENEBIN, apud BENJAMIN, 1994, p. 18) no derradeiro texto de Benjamin. Também para Michael 

Löwy as teses foram redigidas no “contexto” do “Pacto Molotov-Ribbentrop”, (LÖWY, 2005, p. 32) a partir do 

qual o “marxismo gótico” (LÖWY, 2005, p. 26) de Benjamin desdobra-se, nas “teses” em uma tentativa de 

“aprofundar e radicalizar a oposição entre marxismo e filosofia burguesa da história” (LÖWY, 2005, p. 30). Para 

ficar nos principais comentadores (na recepção brasileira) das “teses”, as menções acima evidenciam as 

diferenças das leituras das “teses”, notadamente da complexa relação entre materialismo histórico e messianismo 

ali esboçada. Sobre as “três grandes escolas de interpretação das teses” a “materialista”, “teológica” e “da 

contradição” indicadas por M. Löwy (cf. 2005, p. 36 ss). Ainda acerca das referências/influências às “teses”, do 

aparente confronto entre as vertentes “teológica” ou “materialista”, Georg Otte menciona: “Cabe lembrar, no 

entanto, que a religião – no caso a religião judaica – não pode ser considerada como fundamento do pensamento 

benjaminiano, mas, na melhor das hipóteses, como uma fonte de inspiração. Benjamin cita a Torá como ele cita 

também Marx, sendo que estas citações, heterogêneas entre si, não servem para munir a própria posição com o 

peso de alguma autoridade do passado, mas para evidenciar as analogias que podem existir entre dois contextos 

diferentes e aparentemente distantes entre si” (OTTE, 1996, p. 212, grifo do autor). 
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“amalgama” críticas à historiografia oficial – associada ao “historicismo” – tanto ao fascismo, 

quanto a socialdemocracia e ao “marxismo vulgar” (BALFOUR, 1991, p. 624). Uwe Steiner 

por sua vez, em seu recente livro, lembra que a primeira menção oficial às “teses” – em carta 

à Horkheimer de fevereiro de 1940 – acontecera já no contexto das frustradas tentativas de 

Benjamin de deixar à França
489

, pouco antes da invasão alemã (STEINER, 2010, p. 166).  

Portanto, é importante matizar o significado daqueles eventos políticos e das 

condições materiais que cercavam o crítico e filósofo aos desdobramentos da filosofia 

benjaminiana, notadamente do problema da história, que remonta um momento anterior 

àqueles eventos.  

Para o crítico alemão, o “conformismo” (BENJAMIN, 2012, p. 12) – que “liquidara” 

as oposições ao fascismo se nutria das concepções “burguesas” história – que tanto abriu  

possibilidades à ascensão do fascismo (BENJAMIN, 2012, p. 15) como aparece na “tese” XI, 

quanto contribuiu para liquidar sua oposição, na medida em que “os adversários do fascismo” 

(BENJAMIN, 2012, p. 14, “tese” X) considerou esse como uma “norma histórica, em nome 

do progresso” (BENJAMIN, 2012, p. 13, “tese” VIII).  

Deste modo, Benjamin reconhece na suposta concepção “burguesa” de história 

permeada pela noção de “progresso” tanto os elementos reacionários do fascismo – de 

desenvolvimento técnico e retrocesso social (BENJAMIN, 2012, p. 135)
490

 – quanto os 

aspectos “conformistas” da socialdemocracia, que aceitou o fascismo como momento do 

desenvolvimento capitalista, como passagem garantida ao socialismo (RENTON, 2012, p. 

383-385). 

Trata-se assim do pano de fundo político da crise da república de Weimar e 

significativamente da ascensão do nazi-fascismo, contra a qual Benjamin articula uma 

                                                 
489

 Naquela ocasião o visto de permanência de Benjamin em Paris já havia sido revogado (STEINER, 2010, p. 

165) por conta de “destituição” de sua “cidadania alemã” em maio de 1939 (GAGNEBIN, 2007b, p. 209). 

Gagnebin ainda ressalta que por ocasião da invasão da Alemanha à Polônia (set/1939), “o governo francês afixa 

avisos públicos que chamam os cidadãos de origem alemão e austríaca, agora virtualmente inimigos da França, 

mesmo que estejam refugiados dos seus próprios países”, o caso de Benjamin, “a se encontrar num estádio 

olímpico, no norte de Paris” (GAGNEBIN, 2007b, p. 209). Entre sua passagem pelo estádio e pelo campo de 

internação de Vernuche transcorrem três meses até que em novembro, “graças à ação conjunta de seus amigos 

franceses” Benjamin foi liberado (GAGNEBIN, 2006b, p. 210). 
490

 Como Benjamin discute no ensaio sobre Eduard Fuchs , ou explicita em uma das notas preparatórias ao texto 

das “teses”: “Temos que chegar a um conceito de história no qual o estado de exceção em que vivemos seja a 

regra. Nessa altura tomaremos consciência de que a nossa tarefa histórica é a de convocar o estado de 

emergência; com isso melhorará muito nossa posição na luta contra o fascismo. A superioridade que ele tem em 

relação à esquerda encontra uma das suas mais decisivas expressões no fato de aquela se lhe opor em nome da 

norma histórica, de uma espécie de condição histórica comum” (BENJAMIN, 2012, p. 192). O “estado de 

exceção” que deve ser convocado pela historiografia benjaminiana deve assim inserir na continuidade histórica 

as descontinuidades que pertencem a história, de modo a liquidar a ideologia do progresso em suas duas frentes, 

regressista/reacionária (fascismo) e progressista/linear (socialdemocracia). 
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concepção de história capaz de se apresentar como dupla resistência. As duas concepções de 

história mencionadas por Gagnebin convergem na “filosofia do progresso”, tema crítico 

central da obra tardia de Benjamin (BENJAMIN, 2012, p. 171), notadamente de seus planos 

em torno do “livro” sobre Baudelaire, na medida em que nesse o “estado de exceção” assume 

seu mais profundo aspecto.  

Sendo assim, como mencionado, as discussões das “teses” se articularão neste capítulo 

a partir de dois momentos. Primeiro se tratará de uma apresentação sumária dos elementos de 

composição do texto bem como de seus principais aspectos; para tanto será apresentado um 

breve comentário das “teses”, bem como de alguns de seus materiais preparatórios 

(BENJAMIN, 2012, p. 175) e de “testemunhos” de sua produção e primeira recepção. Esta 

perspectiva será retomada e reexplicada logo abaixo. 

No segundo momento o texto de Sobre o Conceito de História será apresentado a 

partir do viés desenvolvido nesta tese, a saber, da exibição e da demonstração do conceito de 

história da obra tardia de Walter Benjamin. Um elemento em especial articulará a discussão 

do mais conhecido texto de Benjamin; trata-se de uma passagem que, até então, despertou 

pouca atenção. O trecho das Passagens deverá figurar como articulador das reflexões 

histórico-historiográficas da obra tardia de Benjamin ao registro poético-político das “teses”. 

 

6.1 O Progresso e a Tempestade da História 

 

Esta seção apresentará o tema central das “teses” benjaminianas sobre a história. 

Antes, se passará a uma breve consideração acerca das características gerais do texto bem 

como de seus contextos de produção. Ao fim deverá ser apresentado o tema central das 

discussões, a saber, a crítica benjaminiana à filosofia do progresso em história. 

Acerca da gênese das “teses” Sobre o Conceito de História, de acordo com os editores, 

elas “constituem um conjunto instável de reflexões que colocam problemas de vária ordem”, 

remontando múltiplas reflexões benjaminianas, desde pelo menos os anos 1920 (BENJAMIN, 

2012, p. 168). A partir do pródigo tema da relação entre messianismo e revolução, se percebe 

a articulação de importantes temas da obra do filósofo, tais como suas noções de “crítica” e 

“experiência” (GAGENBIN, 2011, p. 291-294), bem como o “conceito”, a teoria da história 

para a qual sua obra tardia converge.  

Ainda de acordo com Gagnebin, Sobre o Conceito de História promove a emergência 

de uma “constelação, um mosaico de temas (einer mosaikartigen Motivkonstellation)”, que 
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podem ser ilustrados nas múltiplas e heterogêneas referências presentes no texto: desde 

conceitos e metáforas teológicas, referências às obras de Marx e Dietzgen, às figuras de 

Blanqui e dos “espartaquistas”, bem como as epígrafes de Brecht, Hegel, Nietzsche e Karl 

Kraus (GAGNEBIN, 2011b, p. 288). Como também oportunamente indicado por Gagnebin, 

esta multiplicidade de referências e a sobreposição de temas não era estranha ao procedimento 

benjaminiano (GAGNEBIN, 2011b, p. 288). 

No que se refere aos temas arranjados no “Baudelaire”, o cenário das formulações das 

“teses” sobre a história são de maneira geral as experiências dos sucessivos fracassos das 

críticas à modernidade; críticas política, filosófica e poética. Tais críticas são desempenhadas 

pelas obras de Blanqui, Nietzsche e Baudelaire. Se o derradeiro texto de Benjamin tem por 

tema central a história, seu signo é a fulgurante derrota perante a guerra e a destruição, o 

fracasso que fora a experiência de sua geração.  

Ainda no que se refere à relação de Sobre o Conceito de História ao momento mais 

avançado do ciclo de Passagens, se perceberá que num primeiro momento as ditas “teses” se 

apresentarão sob uma importante descontinuidade temática; mas, por ocasião dos últimos 

momentos deste capítulo, tal descontinuidade será reconhecida como a significativa referência 

entre o “Baudelaire” e sua “armadura teórica”. 

Portanto no intuito de apresentar brevemente o importante texto de Benjamin, as 

“teses” serão discutidas, como mencionado, a partir de dois planos. Trata-se apenas de uma 

abstração de continuidade entre os textos, mas que contribuirá com a interpretação aqui 

enfatizada. O primeiro plano
491

 reunirá assim reflexões das “teses” que engendram uma 

contraposição entre os modelos historiográficos, ao qual a sua concepção “materialista” de 

história se contrapõe. Após esta leitura panorâmica serão pontuados alguns aspectos das 

“teses” que corroboram a interpretação da obra tardia de Benjamin aqui ensaiada. Trata-se de 

apresentar o plano de leitura das “teses”, na qual serão ressaltados aspectos teóricos e 

filosóficos do texto benjaminiano com intuito de articulá-lo aos desdobramentos do conceito 

de história forjado e posto a funcionar do ciclo de Passagens. 

No que se refere à abordagem das questões tratadas em Sobre o Conceito de História, 

no primeiro momento se privilegiará o tema explicitamente articulador do texto; assim 

enquanto recurso para o manejo do complexo – por sua natureza poética e filosófica
492

 – texto 

                                                 
491

 Os “planos” de abordagem das “teses” só se mostrarão como sucessivos nessa sua apresentação. Nas 

discussões a seguir, eles não poderiam aparecer senão interconectados.  
492

 Ian Balfour identifica acertadamente, como mencionado anteriormente, o caráter literário das “teses” como 

marco de ruptura com a filosofia hegeliana da história e sua associação entre história e narrativa histórica 

(BALFOUR, 1991, p. 624). Trata-se talvez de requalificar o aspecto daquela ruptura, não para descobrir novas 
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das “teses”, se articulará a perspectiva de história a partir da crítica à ideologia do progresso 

que elas manifestam. Neste sentido se articulará a crítica benjaminiana ao progresso
493

 na 

história a partir de suas críticas políticas e historiográficas às concepções que o filósofo 

alemão atribui à legitimação daquela ideologia. Reconhece-se que, em termos de discussão, o 

problema da crítica ao progresso contribui para articulação das outras temáticas subjacentes à 

Sobre o Conceito de História. No segundo momento as discussões também serão articuladas 

por meio de uma estrutura teórico-conceitual que perpassa às reflexões benjaminianas deste 

texto, mas, neste caso, se tratará de uma articulação implícita ao texto. 

Como mencionado, redigidas no início de 1940, de acordo com Michael Löwy, 

Benjamin enviou cópias do texto das “teses” para “amigos próximos” – Hannah Arendt e 

Theodor W. Adorno – mas “insistiu” em carta a Gretel Adorno “que não é o caso de publicá-

lo”, pois “abriria as portas para a incompreensão” (LÖWY, 2005, p. 34). Mesmo não se 

apresentando como texto “inacabado”, as “teses” se mostram, tanto pelos seus temas quanto 

pela forma hermética através da qual são apresentadas, como um dos textos mais complexos 

do crítico e filósofo alemão (BEINER, 1984, p. 431). 

Das versões
494

 do texto original, a considerada mais antiga – a versão manuscrita com 

correções de Benjamin – é formada por um “conjunto de nove folhas”, sendo algumas delas 

“cintas de jornal”, com carimbo de expedição de fevereiro de 1940 a partir da qual se 

elaborou o texto que deu origem à edição original (BENJAMIN, 2012, p. 168). Este texto 

                                                                                                                                                         
fontes ao conceito de história da obra tardia de Benjamin, mas de reconhecer mais uma vez a natureza da noção 

de crítica que o filósofo empreende. 
493

 As referências ao aspecto crítico do conceito de “progresso” esboçado por Turgot abundam na fase mais 

tardia de elaboração do “arquivo temático” sobre teoria do conhecimento/progresso (BENJAMIN, 2006). Dentre 

os materiais preparatórios para as teses, aparece a significativa passagem: “Existe um conceito de presente 

segundo o qual este representa o objeto (intencional) de uma profecia. Esse conceito é o (complemento) correlato 

do de uma história que se manifesta de forma fulminante. É um conceito radicalmente político, e assim é 

definido por Turgot” (BENJAMIN, 2012, p. 181). Acerca do aspecto crítico do conceito de progresso presente 

na obra de Turgot, portador de “funções críticas” (BENJAMIN, 2006, p. 518), Benjamin também escreveu: “O 

conceito de progresso precisou opor-se à teoria crítica da história a partir do momento em que deixou de ser 

usado como medida de determinadas transformações históricas para servir como medida da tensão entre um 

lendário início e um lendário fim da história. Em outras palavras: tão logo o progresso se torna assinatura do 

curso da história em sua totalidade, o seu conceito aparece associado a uma hipóstase acrítica, e não a um 

questionamento crítico” (BENJAMIN, 2006, p. 520, grifos de Benjamin) [N 13, 1]. Para Benjamin Turgot 

destacara o aspecto “regressista” do progresso histórico. Trata-se assim de se reconhecer o caráter crítico da 

história na noção que a desvincula das mitologias de seus princípios (nas concepções conservadoras acríticas) e 

de seus fins (nas concepções progressistas acríticas) e que reconheça seus momentos como elementos de suas 

transformações. O processo histórico, o que se figura entre “vir-a-ser e extinção” torna-se “fulminante” – e, 

portanto político, na medida de seu aspecto crítico em relação ao presente, tornando-o mais atual do que fora em 

seu momento (BENJAMIN, 2012, p. 181). 
494

 O texto das “teses”, como uma importante parte da obra tardia de Benjamin, é formado por algumas versões: 

um manuscrito, quatro versões datilografadas, a tradução francesa do próprio Benjamin e ainda o conjunto de 

variantes e notas preparatórias (GAGNEBIN, 2011b, p. 285). Para Jeanne Marie Gagnebin o contexto de 

consolidação do texto das teses na edição alemã foi também marcado por divergências quanto à interpretação 

“oficial” do Instituto no que se refere ao trato com o espólio de Benjamin (GAGNEBIN, 2011b). 
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chegou a Adorno por intermédio de Hannah Arendt (LÖWY, 2005, p. 35). A primeira 

publicação das “teses” ocorreu em um número especial da revista do Instituto, em 1942, uma 

“espécie de brochura mimeografada [...] com uma tiragem de centenas de exemplares” 

(LÖWY, 2005, p. 35), em uma espécie homenagem ao seu autor. 

Algumas referências nas correspondências de Benjamin testemunham a gênese de 

Sobre o Conceito de História. De acordo com os editores, Benjamin menciona, 

provavelmente pela primeira vez, a elaboração do texto das “teses” em uma carta a Gershom 

Scholem, na qual indica que em correspondência com o Trauerspielbuch
495

, o “Projeto das 

passagens” promoveria uma “teoria epistemológica própria” (BENJAMIN, 2012, p. 170). 

Ainda sem identificá-las como uma reflexão teórico-política acerca da história, Adorno 

reconhece posteriormente que as “teses” figuram desde sua gênese como “uma síntese das 

reflexões epistemológicas [...] cujo desenvolvimento acompanhou o projeto das Passagens” 

(ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 170).  

Aquele reconhecimento se justifica na medida em que se podem perceber evidentes 

correspondências entre os textos das “teses” e as Passagens, desde seus “Primeiros esboços” 

até sua fase mais tardia. Além de seu vínculo explícito às reflexões do ciclo de Passagens – 

notadamente, as referências aos “arquivos temáticos” J – Baudelaire e N – Teoria do 

Conhecimento, Teoria do Progresso – Sobre o Conceito de História também é apresentado 

por Benjamin no contexto do projeto do livro sobre Baudelaire.  

As reflexões reunidas nos arquivos temáticos de Passagens transpostas para as “teses” 

esboçam uma crítica da “filosofia do progresso” a partir de reflexões teórico-filosóficas sobre 

a história, como aparece em carta a Horkheimer de janeiro de 1939:  

Tenho andado a ler Turgot e outros teóricos para seguir a história do conceito de 

progresso. Vou abordar o plano global do ‘Baudelaire’, sobre cuja revisão já 

informei Teddie Wiesengrund [Adorno] na última carta, do ponto de vista 

epistemológico. Assim, dá-se a importância devida à questão do conceito de história 

e do papel do progresso nela (BENJAMIN, 2006b, p. 394).  

 

Um aspecto importante desta carta é a referência à correspondência – na qual Adorno 

fora informado acerca da nova perspectiva das reflexões – de dezembro de 1938, a resposta à 

recusa da primeira versão do ensaio sobre Baudelaire. Conforme mencionado (cap. 04), a 

partir da recusa da primeira versão do “Baudelaire” Benjamin aprofunda as justificativas 

teóricas da orientação de Passagens ao “Baudelaire”. A passagem acima também indica um 

importante traço da concepção crítica de história inscrita nas “teses”: trata-se de se reconhecer 
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 Também acerca da relação das “teses” ao Trauerspielbuch e as Passagens, cf. STEINER, 2000, p. 168. 
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ao texto benjaminiano não apenas uma recusa ao processo histórico, mas uma crítica aos seus 

elementos “regressista” e “conformista”.  

A relação entre as reflexões elaboradas nas “teses” e o contexto do ciclo de Passagens 

e, especialmente ao “Baudelaire”, aparecem também em outra carta a Max Horkheimer, essa 

de fevereiro de 1940. Benjamin escreveu naquela ocasião “Acabo de elaborar certo número de 

teses sobre o conceito da história. Essas teses [...] servirão [...] de armadura teórica para o 

segundo ensaio sobre Baudelaire” (BENJAMIN, 2006b, p. 414). O conceito de “armadura 

teórica (theoretischen Armatur)” aparece também na carta a Adorno, de agosto de 1939 

(BENJAMIN, 2006b, p 408; B II, p. 822), na qual Benjamin explicita a necessidade de se 

resolver elementos problemáticos – produzidos pela “perspectiva panorâmica” da elaboração 

até então – da redação do “Baudelaire” através de uma “concretização mais exata” 

(BENJAMIN, 2006b, p. 408) dos pressupostos teóricos do trabalho. A noção de “armadura 

teórica” também aparece nos esboços do “Baudelaire”, contribuindo com o destaque ao 

significado das “teses” na obra tardia de Benjamin. 

Ainda é importante mencionar que as “teses” seguramente aparecem como último 

texto no qual Benjamin trabalhou (LÖWY, 2005, p. 32). Além de ponto de convergência da 

obra de Benjamin, notadamente seus momentos tardios em Passagens (BEINER, 1984, p. 

431) e no “Baudelaire”, este texto figura como importante instrumento de passagem para a 

posteridade, por assim dizer, do “Baudelaire”. Em carta a Theodor Adorno, de maio de 1940, 

Benjamin menciona que não apenas declinara um trabalho sobre Gide em favor do 

“Baudelaire” (cf. cap. 04), mas adiara também a continuação deste em favor das “teses”; o 

crítico escreve: “Uma das principais razões para tanto [i.e., postergar o retorno ao 

“Baudelaire”] foi meu trabalho nas ‘Teses’”. Na mesma carta Benjamin indica que tais 

“fragmentos” das “teses” corresponderiam às “certas etapas das minhas reflexões [de 

Benjamin] como sequência do ‘Baudelaire’” (ADORNO; BENJAMIN, 2012, p. 459). Muito 

mais do que um resumo – o que já seria muito, tratando-se dos aspectos da obra tardia de 

Benjamin – as “teses” figuram como exercício em torno da obra tardia, como experiência 

necessária à peculiar continuação dos planos de “Baudelaire”
496

 (STEINER, 2010, p. 167) e, 

consequentemente, como dos desdobramentos teóricos de Passagens. 
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 Uwe Steiner ainda menciona as intenções de Adorno de vincular as “teses” ao contexto do esposé de 1935, 

portanto, de afastar de certa forma a derradeira reflexão benjaminiana do projeto do “Baudelaire”, como o 

próprio Benjamin expressou (STEINER, 2010, p. 167). Steiner completa: “It is instructive, however, that Adorno 

also placed the fragment he titled “Theologisch-politisches Fragment” close to the time of the ‘Arcades’ [i.e as 

Passagens]. Even though there is some reason to date the fragment considerably earlier, as do Scholem and the 

editors of Gesammelte Schriften, and to see it as one of the fragments from the purview of the important work on 
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Por fim, é necessário ressaltar que as “teses” reúnem algumas reflexões presentes no 

ensaio sobre Eduard Fuchs de 1937. O texto sobre Eduard Fuchs, colecionador e historiador 

(BENJAMIN, 2012, p. 123-164) foi encomendado pelo Instituto, na figura de Max 

Horkheimer em 1934 e “contém na sua primeira parte as mais pormenorizadas reflexões sobre 

método do materialismo histórico” de Benjamin “antes ‘Teses’ e a par delas”, como menciona 

os editores (BENJAMIN, 2012, p. 225).  

Sabe-se acerca da redação do texto sobre Eduard Fuchs que Benjamin o escrevera 

“sem motivação”, “com muitas reservas” até mesmo “com má vontade” (BENJAMIN, 2012, 

p. 225), como aparece testemunhado em várias das correspondências do período. Em cartas a 

Scholem de outubro de 1935 e a Adorno de março de 1937, Benjamin revela seu desinteresse 

(BENJAMIN, 2012, p. 234) pelo artigo e seu “desprezo” pela obra de Fuchs (BENJAMIN, 

2012, p. 238). Ocupado com o trabalho sobre as Passagens, que lhe despertava maior 

interesse (BENJAMIN, 2012, p. 234), o filósofo protelara ao máximo a realização do ensaio 

Eduard Fuchs, colecionador e historiador. 

Torna-se evidente nestas e nas demais correspondências que a dependência financeira 

de Benjamin em relação ao Instituto foi o principal elemento motivador para a redação do 

ensaio sobre Fuchs que, por fim satisfez aos interesses do Instituto (BENJAMIN, 2012, p. 

238), de Brecht – na casa do qual Benjamin redigira parte do trabalho – (BENJAMIN, 2012, 

p. 255-256) e, finalmente do próprio Benjamin, que escreve, que avalia, por ocasião da 

entrega do ensaio, em carta a Scholem: “o texto acabado [Eduard Fuchs [...]] não tem aquele 

caráter de penitência que julgavas [...]. Pelo contrário, o primeiro quarto contém uma série de 

reflexões sobre o materialismo dialético, provisoriamente em consonância com meu livro. O 

trabalho que se segue terá de se orientar provisoriamente em consonância com o meu livro
497

” 

(BENJAMIN, 2012, p. 247).  Evidencia-se que o interesse de Benjamin pelo texto sobre 

Fuchs se constituiu a partir dos desdobramentos e da redação daquele texto, na medida em 

que se vinculou às discussões que mais interessavam ao filósofo e crítico alemão. 

                                                                                                                                                         
politics planned at the beginning of the 1920s, its thematic proximity to the theses “On the Concept of History” 

is nonetheless beyond question” (STEINER, 2010, p. 167). Uwe Steiner também não deixa de mencionar a 

relação das “teses” com o Trauerspielbuch, a importância do "princípio construtivo” inerente à proposta 

benjaminiana diante da “historiografia materialista” bem como, e mais importante, a relação da ideia de 

“origem” ao desdobramento entre as concepções de história dos contextos do Trauerspielbuch às “teses”, 

passando pelas Passagens: “Under the overarching concept of origin the two pieces [i.e. O Trauerspielbuch e as 

Passagens] are connected by a concept of history that is directed toward the present.”, nas reflexões das “teses” 

(STEINER, 2010, p. 168). 
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 Não há referências, na edição brasileira do Fuchs (BENJAMIN, 2012, p. 247), nem nas edições alemã (B II, 

p. 729) e em inglês (BENJAMIN, 1994, p. 538) das cartas, nem mesmo no volume das correspondências com 

Scholem (BENJAMN, SCHOLEM, 1993, p. 264) sobre a qual livro Benjamin se refere nesta carta, mas parece 

ficar claro que se trata do “Baudelaire” e do Projeto das passagens. 
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Nos materiais de preparação daquele ensaio, as referências ao “Trabalho das 

passagens” (BENJAMIN, 2012, p. 257) e a emergência de uma “crítica do progresso” e da 

“história da cultura” (BENJAMIN, 2012, p. 260) mostram que a redação a contragosto do 

ensaio sobre Fuchs acabou por contribuir com as formulações tardias do ciclo de Passagens, o 

que fez com que o referido ensaio se tornasse um esboço das “consequências 

epistemológicas” (BENJAMIN, 2012, p. 256, carta a Horkheimer) desdobradas em Sobre o 

Conceito de História.  

Em Eduard Fuchs [...], Benjamin parte da crítica à “história cultural” da arte a partir 

de traços “materialistas” da noção de história engendrada pela prática de colecionador de 

Fuchs (BENJAMIN, 2012, p. 139). Para Benjamin a obra de Fuchs abriu à perspectiva a partir 

da qual se reconheceria que “a distância histórica a partir da qual a história da cultura 

apresenta seus conteúdos é ilusória e fundada numa falsa consciência” (BENJAMIN, 2012, p. 

137). A partir daí poderia se constituir a perspectiva de que “a obra do passado não está nem 

consumada nem fechada” (BENJAMIN, 2012, p. 137), isto é, uma das perspectivas 

trabalhadas especificamente nos textos de Sobre o Conceito de História, como se verá. 

 Desta forma, Benjamin tenta esboçar possíveis antecipações de uma “teoria 

materialista da arte” naquela obra. Mesmo marcada pela ambiguidade entre uma “visão 

moralista”, “burguesa” de história da cultura (BENJAMIN, 2012, p. 153), a concepção de 

história de Fuchs pode ser considerada, para Benjamin, como “pioneira da teoria materialista 

da arte” (BENJAMIN, 2012, p. 126). Rejeitando “a visão classicista da arte, cujos vestígios 

ainda são visíveis em Marx” (BENJAMIN, 2012, p. 139) – essa, para Benjamin, ainda presa 

ao método “nominalista” da mera “analogia” entre base e superestrutura, da “dialética clássica 

da história” da arte em Marx (BENJAMIN, 2012, p. 146-147, nota 138) –  Fuchs “juntou ao 

desejo ‘inferior’ da posse [i.e. como colecionador] a investigação de uma arte cujas criações 

convergem às forças produtivas e às massas para formar imagens do homem na história” 

(BENJAMIN, 2012, p. 164). Benjamin identifica no impulso de colecionador de Eduard 

Fuchs traços de uma concepção de história que desvincula a cultura da noção de 

“patrimônio”, a arte do “processo de reificação” a qual está sujeita e a “execução” da obra do 

conceito de “gênio” (BENJAMIN, 2012, p. 140). Ademais tais temas, faz-se necessário 

ressaltar que partes inteiras do texto sobre Fuchs aparecem transpostas em algumas das 

“teses” (BENJAMIN, 2012, p. 127-129). 

Para além dos temas mapeados na obra de Fuchs, Benjamin esboça neste ensaio uma 

importante passagem de sua teoria da crítica-histórica da arte – realizada em Origem do 
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drama barroco alemão – para um conceito crítico de história em geral, contra as tendências 

da historiografia acadêmica de seu período. Assim, nestas interpretações das “teses”, é 

conferida uma atenção especial à história interna do texto, enquanto articulação decisiva dos 

temas da pré-história e da pós-história de Passagens, entre o Trauerspielbuch e o 

“Baudelaire”. Como é reconhecido pela recepção da obra benjaminiana, as “teses” se 

constituem a partir das reflexões desdobradas em Passagens (GILLOCH, 2002, p. 89; 198) e 

especificamente como reflexão subjacente aos planos do “Baudelaire” (STEINER, 2010, p. 

166), mas ao mesmo tempo ultrapassam o ciclo da obra tardia benjaminiana no sentido da 

articulação de temas recorrentes à obra do filósofo (GILLOCH, 2002, p. 117). 

 A versão “consolidada” de Sobre o Conceito de História é formada por 20 pequenos 

textos (18 teses numeradas e 2 “apêndices” indicados por “A” e “B”), compostos no estilo de 

“fragmento filosófico” – isto é, são trechos acabados e não meras anotações – e refletem sobre 

o significado político e filosófico da história. Articulando as teses em grupos temáticos, 

podem-se identificar: as que exibem temas messiânicos mais evidentes. “teses” I, II, IX, 

XVIII e “B”; as que possuem um caráter de crítica da concepção tradicional, “historicista” da 

história, as “teses” V, VII, XIII, XVI, XVII e “A”; as que caracterizam por sua vez o ensaio 

benjaminiano sobre a história que ele atribui a “historiografia materialista” – III, IV, V, VI, 

XII, XIV, XV, XVI e XVIII – e as “teses” de aspecto mais crítico, contra a 

“socialdemocracia” e o “fascismo” – VIII, X, XI e XIII.   

Como aspecto explicitamente articulador das múltiplas reflexões das “teses”, o tema 

da crítica à filosofia do progresso é tanto o conteúdo de recusa às concepções chamadas de 

“historicistas” de história – que reverberam no progressismo socialdemocrata ou no 

regressismo fascista – quanto o problema identificado à concepção marxista de história. Em 

um trecho dos esboços às “teses”, Benjamin identifica a articulação de “três conceitos” ao 

aspecto crítico da noção de história presente na obra de Marx: “são eles”, Benjamin escreve: 

“a luta de classes [...], o andamento do processo histórico (progresso) e a sociedade sem 

classes” (BENJAMIN, 2012, p. 178). Assim Benjamin parece atribuir um caráter 

problemático à concepção de progresso, na figura de uma teleologia da historia, que articula a 

filosofia da história de viés marxista tanto quanto suas concepções “burguesas”. 

Walter Benjamin opõe criticamente a noção de história que ensaia – colocada como 

“materialista” – à concepção de história identificada como as concepções “burguesas” de 

história, fundamentada, para o crítico, no conceito de “empatia”, atribuída ao 
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“historicismo”
498

 (GILLOCH, 2002, p. 189). A crítica benjaminiana à “empatia” se dissemina 

pelo ciclo de Passagens e aparece também significativamente no ensaio sobre Baudelaire (cf. 

cap. 04). O crítico e filósofo alemão também vincula àquela concepção “burguesa” de história 

ao fundamento da ação política da socialdemocracia e do “marxismo vulgar”, tema de 

importantes críticas promovidas pelo “conceito de história” de Benjamin. Assim as “teses” 

discutem, como um de seus elementos por assim dizer “estruturais”, a noção de história 

baseada na continuidade e na homogeneidade do tempo, seja ela em direção a um fim 

garantido, seja voltada a um passado mítico
499

. 

Deste modo primeiro elemento de ruptura com o conceito “oficial” de história, ruptura 

essa que Benjamin reconhece como tarefa de sua “historiografia materialista”, diferenciando-a 

assim do modelo de produção do saber histórico baseado na noção de “empatia (Einfühlung”) 

(GS I, p. 696). Na “tese” VII Benjamin caracteriza a empatia como “método”, a 

exemplificado na “recomendação” de Fustel de Coulanges, “historiador positivista reacionário 

do século XIX” (LÖWY, 2005, p. 71), a partir do qual o “historiador interessado em 

ressuscitar uma época” deve esquecer “tudo o que sabe sobre fases posteriores da história” 

(OE I, p. 225).  

O conceito de empatia que aparece associado nas “teses” à mera experiência de 

identificação com o “vencedor”
500

, articula um importante desdobramento na obra tardia de 

Benjamin.  A experiência da “empatia” aparece ali relacionada à estrutura da “vivência”, e 

daí, sua vinculação à experiência da acedia na “tese” VII. Talvez, como segue, não se trata de 

uma mera “recusa” da noção “historicista” de história, mas, fundamentalmente, de sua crítica. 

No contexto dos materiais preparatórios para as “teses” – os complementos 

(“Paralipômenos”) e esboços (“reflexões preparatórias” e “fragmentos”) (BENJAMIN, 2012, 

p. 175-192; GS I, p. 1228-1246) – Benjamin caracteriza a “empatia com os tempos” como 

método a serviço de sua “presentificação” (BENJAMIN, 2012, p. 176), ou o “tornar presente’ 
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 Para uma análise detalha da crítica benjaminiana ao “historicismo”, bem como para uma reflexão acerca do 

aspecto historicista do viés histórico apresentado nas teses, cf. o já clássico texto de H.D.  Kittsteine, Walter 

Benjamin's Historicis (1986). 
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 Como aparece formulado no contexto do “arquivo temático” N, que assim como o “K”, guarda importantes 

correspondências com os textos das “teses”: “A superação dos conceitos de ‘progresso’ e ‘época de decadência’ 

são apenas dois lados de uma mesma coisa” (BENJAMIN, 2006, p. 503) [N 2, 5]. 
500

 A partir do qual emergem interpretações da “tese” XVII como uma defesa de uma mera identificação com os 

“vencidos”; cf. um dos mais importantes textos sobre conceito de história de Benjamin – texto que reaparecerá 

em seguida: “To equate Benjamin’s own project with cultural history is, conversely, to defuse it. An authoritative 

American historian of ideas who has specialized in Western Marxism once remarked to me that the dream 

Benjamin cherished of giving voice to the voiceless has by now been amply realized. The butcher, the baker, the 

candlestick maker have, he claimed, all meanwhile received their due from a new generation of historians” 

(WOHLFARTH, 1996, p. 198). 
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o passado” (BENJAMIN, 2012, p. 177), a partir de uma concepção de “ciência” que paga o 

“preço” da “radical eliminação de tudo aquilo que lembre a sua condição original de 

rememoração (an ihre ursprüngliche Bestimmung als Eingedenken erinnert)”(BENJAMIN, 

2012, p. 176; GS I, 1231). Deste modo a uma associação das concepções de história 

tradicionais – articuladas para Benjamin por um conceito “positivista” de “ciência” 

(BENJAMIN, 2012, p. 176) – às concepções de tempo baseadas na “presentificação” do 

passado por meio de uma relação empática com esse a partir de uma concepção de tempo 

baseada na continuidade. Além do caráter original (“ursprüngliche”) da história entre ciência 

e rememoração, elemento central das discussões das “teses” aqui empreendidas (cf. últimos 

momentos deste capítulo), aquela consideração acerca do tema da “empatia” também 

relaciona sua crítica à noção de “má atualidade” (cf. capítulo anterior), característica da 

experiência temporal moderna, bem como à crítica ao “tempo homogêneo e vazio” (OE I, p. 

229, “tese” XIII), transfiguração da imagem da continuidade temporal no contexto das 

“teses”. 

Também se pode ler em um trecho do “arquivo temático” m – Ócio e Ociosidade: “A 

empatia ocorre por um déclic, uma espécie de comutação. Com ela, a vida anterior se torna 

um correspondente do elemento de choque na percepção sensorial. (A empatia é uma 

sincronização no sentido íntimo)” (BENJAMIN, 2006, p. 844) [m 4, 4]. A articulação entre os 

conceitos de “empatia” como desdobramento da “vivência” – a experiência engendrada pelo 

“elemento do choque” – aparece também no segundo ensaio sobre Baudelaire, como 

“tentativa de se apropriar da ‘verdadeira’ experiência, por contraste com a experiência que se 

manifesta na vida normalizada, desnaturada, das massas civilizadas” (BENJAMIN, 2006b, p. 

106). Assim o problema da empatia acaba por coligir múltiplos temas da reflexão 

benjaminiana tardia, tornando tais temas sobremaneira mais complexos e ambíguos, na 

medida em que sua modulação em mera “recusa” ou “aceitação” não se torne mais elemento 

produtivo para a interpretação. Em um pequeno trecho, reunido pelos editores como 

“Fragmentos” sobre “Filosofia da história e política”, provavelmente redigido em 1939
501

, 

Benjamin escreve: “A história é o choque entre a tradição e a organização política” 

(BENJAMIN, 2012, p. 33).  

Nos termos da teoria da modernidade e da noção de história esboçada no “Baudelaire” 

trata-se de se reconhecer, para Benjamin, o elemento de “choque” como constituidor da 

experiência crítica em relação à “tradição”, como oportunidade de produzir, a partir da 
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 Segundo a edição dos “Fragmentos” tal “apontamento foi escrito no verso da penúltima folha de um maço de 

notas e materiais para o Baudelaire e as teses ‘Sobre a filosofia da História” (BENJAMIN, 2012, p. 197). 
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história, outra relação com a tradição.  Concerne-se assim, na figura do diagnóstico 

benjaminiano da condição moderna, o reconhecimento de seu caráter negativo e positivo – da 

coexistência da continuidade e da ruptura –, acerca da possibilidade de se criticar a 

“modernidade” a partir de seus próprios elementos.   

Outro exemplo desta sobreposição aparece em Sobre o Conceito de História. Como 

mencionado, na “tese” VII o “método” da empatia se origina na “acedia”, na “tristeza” que 

tem sua “natureza” na relação de “empatia com o vencedor” que o “investigar historicista” 

estabelece (OE I, p. 225). Michael Löwy interpreta a obscura vinculação entre acedia e 

“empatia” a partir da figura do “cortesão barroco” que, como “equivalente moderno” do 

“historiador conformista” “opta sempre por uma identificação conformista com o cortejo 

triunfante dos dominantes” (LÖWY, 2005, p. 72). No contexto de discussões do 

Trauerspielbuch se evidencia a conexão da “acedia” à experiência temporal do teatro do 

barroco, senda para a constituição da “genealogia” benjaminiana da modernidade (cf. cap. 

01). Deste modo se configura a perspectiva de que não se trata de uma mera recusa das 

concepções “tradicionais” de história, mas de levar estas ao seu “ponto crítico”; também nas 

notas preparatórias – em um trecho intitulado “Novas teses B” – Benjamin escreve 

significativamente: 

A história (Die Geschichte) estrutura-se em contextos e cadeias causais que se 

desenrolam de forma arbitrária. Como, porém, nos dá uma ideia da possibilidade de, 

por princípio, citar o seu objeto, este tem de se apresentar, na sua versão mais 

elaborada, como um momento da humanidade. Nele, o tempo tem de se suspender 

(BENJAMIN, 2012, p. 179; GS I, p. 1233). 

  

A crítica da causalidade – e da “universalidade” – da concepção tradicional de história 

é aqui reconhecida por Benjamin como momento oportuno para sua citação, para sua 

destruição crítica, como aparece em um dos trechos dos materiais ao “Baudelaire”, da 

instituição do “princípio da descontinuidade” (BENJAMIN, 2013, p. 623), da “explosão da 

continuidade” (BENJAMIN, 2013, p. 625). 

Tanto nas “teses” quanto em seus materiais preparatórios e complementos, aquela 

ideia de “oportunidade” aparece representada pela ideia de “momento”, do “instante” a partir 

do qual a continuidade da história pode ser refigurada em sua condição histórica. 

Representada pelo dia do início do calendário
502

, o instante é reconhecido como “dispositivo 

                                                 
502

 Na imagem da imposição de um novo calendário pela revolução Francesa, Benjamin associa à perspectiva de 

refiguração da tradição e da história como inserção da descontinuidade na continuidade histórica, como aparece 

em uma das notas preparatórias: “Existe uma ligação muito estreita entre a ação histórica de uma classe e a 

noção que essa classe tem não apenas da história por vir, como também da passada [...]”, isto é, a ação 

revolucionária a partir de um instante refigura o passado e o presente; Benjamin continua: “Isto só 
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de concentração do tempo histórico” (BENJAMIN, 2012, p. 18, “tese” XV), construído a 

partir de um tempo repleto do agora (Jetztzeit erfüllte bildet) (GS I, p. 701, “tese” XIV), a 

partir do qual o presente faz do passado uma “experiência única” (BENJAMIN, 2012, p. 19, 

“tese” XVI), como “imagem irrecuperável” (BENJAMIN, 2012, p. 11, “tese” V).  

A emergência deste tempo carregado de “agora” (Jetztzeit), do tempo da oportunidade 

exibida pelo instante, se relaciona no contexto da “teoria do conhecimento” de Passagens à 

“representação” “imagética (bildhaft)” da história (BENJAMIN, 2006, p. 505) [N 3, 3], 

caracterizada pela “legibilidade específica” de cada passado; Benjamin anota: “O índice 

histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem a uma determinada época, 

mas, sobretudo, que são legíveis numa determinada época
503

” (BENJAMIN, 2006, p. 505) [N 

3, 3]. De certo modo as imagens do passado adquirem uma “legibilidade” específica assim na 

medida em que são configuradas em relação ao presente, desarticuladas da tradição que as 

enreda. 

Portanto, trata-se também da necessidade de se reconhecer o instante, figura da 

operação imbuída da experiência do choque, como capaz de “precipitar o momento (brusquer 

le  moment)”
504

 (GS I, p. 1230), de restituir a cada momento a dignidade de portar a força de 

                                                                                                                                                         
aparentemente é uma contradição em relação ao pressuposto de que a consciência da descontinuidade histórica é 

a marca própria da classe revolucionária no momento de sua ação [...]. Ao passo que a ideia de contínuo faz 

tábua rasa de tudo, a ideia de descontínuo é a base da autêntica tradição. Mostrar a relação do sentimento de 

recomeço com a tradição” (BENJAMIN, 2012, p. 187-188). Assim a ideia de “recomeço” pode ser 

compreendida de maneira totalmente diferente de qualquer “retorno”, mas de uma reorganização do passado e do 

futuro a partir da ação presente de se inserir na tradição seu autêntico desdobramento, suas descontinuidades. 
503

 A capacidade do historiador de ter “de seu próprio tempo uma consciência mais nítida que os contemporâneos 

que ‘acompanham’ esse tempo” “está na base da atualidade da autêntica historiografia”, como aparece em uma 

das notas complementares às teses (BENJAMIN, 2012, p. 183). No contexto da análise aqui empreendida esta 

perspectiva se relaciona à possibilidade do presente tornar cada passado mais atual em relação a ele mesmo. 

Fundamentada pela ideia de “legibilidade específica” de cada passado em seu “agora da cognoscibilidade (Jetzr 

der Erkennbarkeit)” tal noção ressalta o aspecto de construção de cada passado e cada presente ressiginificados 

pela particular concepção de tempo (de significação) que os reúne. 
504

 Como aparece na citação que Benjamin faz da obra de Henri Focillon (Vie des formes) logo no início dos 

complementos às teses (BENJAMIN, 2012, p. 175). Em um trecho de Rua de Mão Única com inúmeras 

referências às discussões empreendidas no ciclo de Passagens, Benjamin caracteriza o significado da experiência 

do “instante” a partir de sua “psicologia do caráter destrutivo” (como aparece nas notas às “teses”, BENJAMIN, 

2012, p. 190). Trata-se do fragmento “Madame Ariane, Segundo Pátio À Esquerda”; Benjamin escreveu lá: 

“Quem pergunta pelo futuro a benzedeiras abre mão, sem o saber, de um conhecimento interior do que está por 

vir, que é mil vezes mais preciso do que tudo o que lhe é dado a ouvir lá [...]. Signos precursores, 

pressentimentos, sinais atravessam dia e noite nosso organismo como batidas de ondas. Interpretá-los ou utilizá-

los, eis a questão. [...]. Como os raios ultravioletas a lembrança mostra a cada um, no livro da vida, uma escrita 

que, invisível, na condição de profecia, glosava o texto. [...] não se defrauda impunemente o corpo do poder que 

ele tem de medir-se com os fados sobre sua própria base e vencer. Transformar a ameaça do futuro 

(Zukunftsdrohung) no agora preenchido (ins erfüllte Jetzt) [...] é obra da corpórea presença de espírito 

(Geistesgegenwart.)” (OE II, p. 63-64; GS IV, p. 141-142). Esta passagem altamente significativa corresponde 

às formulações de muitos momentos da obra tardia de Benjamin. No contexto das “teses”, além da referência ao 

poder do instante, aparece nas “notas preparatórias” – reunidas sob o título de XVIIa –, a imagem da tarefa do 

“materialista histórico” que, “ao seguir a estrutura da história”, “entrega-se ao seu modo, a uma análise espectral. 

Do mesmo modo que o físico identifica o ultravioleta no espectro das cores, assim também ele identifica na 
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refigurar passado e futuro, como um “músculo que contrai todo tempo histórico”; 

instante/momento repleto da “decisão de reunir na ação revolucionária e no pensamento 

revolucionário justamente os elementos do ‘cedo’ demais’ e do ‘tarde demais’, do primeiro 

começo e da última desagregação” (BENJAMIN, 2006, p. 739) [a 1,1], “contra” a mera 

continuidade destes momentos. 

Ainda para Benjamin a “empatia com o vencedor” que o “investigador historicista” 

estabelece torna a tradição dos “bens culturais” um “cortejo triunfal” (OE I, p. 225) “que leva 

os senhores de hoje a passar por cima daqueles que hoje mordem o pó” (BENJAMIN, 2012, 

p. 12). Neste trecho da sétima “tese”, Benjamin “apresenta dialeticamente” os temas da 

cultura e da barbárie ao invés de opô-los “como polos que se excluem mutuamente, ou como 

etapas diferentes da evolução histórica” (LÖWY, 2005, p. 75). Trata-se de uma “dialética 

entre cultura e barbárie”, que não apenas enfatiza o aspecto catastrófico da tradição da 

“cultura” e da “civilização” – como “dois leitmotive clássicos da filosofia do iluminismo” 

(LÖWY, 2005, p. 75) – mas também como reflexão acerca do caráter descontínuo da tradição.  

Ao produzir artificialmente uma continuidade entre passado e presente – ao excluir o 

que separa o objeto do passado do presente – o “investigador historicista” não apenas se junta 

à celebração do “cortejo triunfal” (BENJAMIN, 2012, p. 12) dos vencedores “desde sempre”, 

mas também excluí aquilo que na tradição é descontinuidade. Tal exclusão enreda a tradição 

                                                                                                                                                         
história uma força messiânica” (BENJAMIN, 2012, p. 177). A noção de leitura da “força messiânica” da história 

como “escrita [...] invisível” manifesta e legível como o “ultravioleta” pelo “físico” reúne, bem ao estilo 

benjaminiano, toda força da tradição e o futuro que se visa perscrutar nela; como aparece também na “tese” “B”, 

“proibidos de investigar o futuro”, os Judeus voltavam-se ao passado no exercício da rememoração 

(Eingedenken)” (BENJAMIN, 2012, p. 20). Há no ciclo de Passagens e nos esboços do Baudelaire, a operação 

com o instante – ao contrário de sua “impetração” – se associa à figura da composição poética de Baudelaire (cf. 

cap. 04) e da experiência do jogador, da “embriaguez do jogador” que se “funda na peculiaridade do jogo de azar 

de desafiar a presença de espírito ao fazer surgir, numa sequência rápida, constelações que – cada uma delas 

independente da outra – apelam cada uma para uma reação totalmente original [...]. Tal comportamento reflexo 

exclui a ‘interpretação’ do acaso” (BENJAMIN, 2006, p. 553 [O 12a, 2], ou no trecho seguinte: “O supersticioso 

prestará atenção aos sinais, o jogador reagirá a eles antes mesmo de poder percebê-los. [...]. somente quando este 

reflexo não é ativado, é que entra nitidamente na consciência ‘aquilo que está por vir” (BENJAMIN, 2006, p. 

553) [O 13, 1] e, mais importante: “O ideal de vivência sob a forma de choque é a catástrofe. Isto aparece muito 

claramente no jogo: através de apostas cada vez maiores, destinadas a saltar o que se perdeu, o jogador vai ao 

encontro da ruína absoluta” (BENJAMIN, 2006, p. 555) [O 14, 4]. Para Benjamin a “fantasmagoria” do jogador 

exibe uma imagem privilegiada da experiência desagregada pela “vivência” do choque; o jogador ambiguamente 

apreende – não pelo cânone da interpretação, mas por meio da ação – a lidar com os choques. Claro que esta 

noção de reação – como a “habilidade” de fisionomista do flâneur – serviu a propósitos diversos. Mas não se 

pode deixar de se associar aquele “saber” do jogador a tentativa benjaminiana de construir uma historiografia 

baseada no princípio do choque; diante da catástrofe, em direção à ruina (cf. cap. 02 : ruinificação/significação), 

já que o historiador é aquele “que pode correr o maior risco teórico porque na prática é” o “que menos tem a 

perder” (BENJAMIN, 2012, p. 190, “Novas teses H”). A “escrita invisível” no livro da vida, o aspecto 

messiânico/desvelador do futuro inscrito no passado não pode servir, é interditada à prática historiográfica (cf. 

consideração abaixo sobre a passagem [N 8, 1]). Para a prática historiográfica só resta ao modo da presença de 

espírito aparar o instante (cf. “choque”, cap. 04 e 05) na figura da “série ininterrupta de improvisações” (cf. cap. 

04). 
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em “cada época” com o “conformismo” que ameaça tanto a tradição quanto “os que a 

recebem”, como Benjamin escreve na sexta “tese” (OE I, p. 224). Este “conformismo” se 

baseia na “obtusa fé no progresso”, que garantiria a vitória contra o fascismo, mas que 

liquidou seu aspecto crítico, por tê-lo como “norma”, aspecto de uma continuidade. Para 

Benjamin aquela “fé no progresso” somada à ingênua “confiança no ‘apoio’ das massas” e à 

“subordinação servil a um aparelho incontrolável” se mostraram fatais para os “adversários do 

fascismo” (OE I, p. 227). 

Contra a “ideologia do progresso” Benjamin articula sua noção de história baseada na 

exigência da construção de um “conceito de história que corresponda” ao “estado de exceção” 

como “regra geral” (OE I, p. 226). Este “estado de exceção” visado pela construção 

materialista da história é um aspecto da própria tradição, ou melhor, é a própria tradição a 

partir de determinado aspecto. 

Neste sentido, em um trecho dos materiais para as teses intitulados “Problemas da 

tradição” e “A dialética em repouso”, Benjamin escreve: 

Aporia fundamental: ‘A tradição é o descontínuo do que já foi, por contraste com a 

história enquanto contínuo de acontecimentos.’ – Pode ser que a continuidade da 

tradição seja mera aparência. Mas então é a constância dessa aparência que confere à 

constância a continuidade nela’. [...] A tarefa da história é apoderar-se da tradição 

dos oprimidos (BENJAMIN, 2012, p. 182). 

 

 Este significativo trecho, além de mencionar elementos desdobrados em Notas e 

Materiais, expressa a ideia de que a descontinuidade específica da tradição, seu aspecto 

antitético, deve ser o operador da dissolução da aparência da continuidade, característica da 

história
505

. A “tarefa [de] escovar a história a contrapelo”, atribuída na sétima tese ao 

“materialista histórico” que tem consciência de que a “transmissão da cultura” também é 

repleta de “barbárie”, descontinuidades, corresponde assim à abolição da aparência de 

                                                 
505

 A figura da ambiguidade na “tradição” entre “continuidade” e “aparência” surge no contexto de Notas e 

Materiais, especificamente no “arquivo temático” N. Benjamin anota em um dos trechos: “Considerando a 

economia política, Marx caracteriza magnificamente como ‘seu elemento vulgar’ ‘o elemento que nela é mera 

reprodução da aparência (blosse Reproduktion der Erscheinung) como representação (Vorstellung) da aparência’ 

[...]. Este elemento vulgar deve ser igualmente denunciado em outras ciências.” (BENJAMIN, 2006, p. 525; GS 

V, p. 605) [N 16, 3]. Alguns trechos depois, Benjamin já formulava: “Pode ser que a continuidade da tradição 

seja uma mera aparência. Mas então é a permanência desta aparência de permanência que cria nela 

continuidade” (BENJAMIN, 2006, p. 528; GS V, p. 609) [N 19, 1]. Esta articulação temática, mas 

principalmente como arranjo, desdobramento da concepção de Marx em direção ao reconhecimento do aspecto 

de “reprodução da aparência” na “aparência da continuidade” demonstra a operação temático-construtiva na 

passagem de Notas e Materiais às “teses” por meio das operações do “Baudelaire”. A crítica da “aparência” e, 

por conseguinte, a destruição da “continuidade” exige o reconhecimento e a exibição do aspecto construtivo da 

relação dialética entre “continuidade” e “descontinuidade”, em outras palavras, a mobilização das 

descontinuidades e a desmobilização da continuidade, como a figura da própria construção historiográfica, como 

imagem do próprio método.  
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continuidade da tradição, de apoderar-se da tradição na figura do que “já foi”, do 

desaparecido, do no máximo fragmentado e incompleto, do radicalmente descontínuo. 

A “descontinuidade” da tradição dos oprimidos torna-se, nas concepções 

“tradicionais” de história, uma aparência constante – de tentativas não realizadas, de projetos 

interrompidos/inacabados – que só poderá ser abolida na medida em que a história tome como 

tarefa se apoderar daquelas descontinuidades, não apenas “tematicamente”, mas em sua 

própria concepção, em sua própria construção. O aspecto de aporia daquela consideração se 

apresenta na medida em que a aparência da descontinuidade da “tradição proletária” se 

manifesta como continuidade e a continuidade da “tradição burguesa” como descontinuidade; 

como aparece nas notes de régie dos planos do “Baudelaire”: 

[...] La citation comme principe de descontinuité (das Zitat als Prinzip der 

Diskontinuität), ‘citer l’historie’; puis: discontinuité comme idée régulatrice de la 

tradition bourgeoise, continuité comme idée régulatrice de la tradition 

prolétarienne [...]. Le ‘sauvatage’ ne peut être effectué que sur ce qui a vieilli (am 

Veralteten zu vollziehen) (BENJAMIN, 2013, p. 623; GS VII, p. 755). 

 

O elemento temático-estrutural de antítese da concepção de história benjaminiana se 

manifesta como tentativa em torno da desarticulação e da rearticulação da “ideia reguladora” 

das tradições de modo que seus elementos sejam invertidos, mas não opostos, de modo que a 

história se aproprie tanto das continuidades – enquanto desagregação da tradição, eterna 

transitoriedade – e das descontinuidades, como “salvação” da tradição. A 

continuidade/descontinuidade do projeto historiográfico benjaminiano visa restituir à história 

e a tradição os aspectos que lhe colocam em tensão permanente. Esta noção talvez fique mais 

clara ao final desta seção. 

Retomando o contexto das “teses”, Benjamin atribui ao historicismo a noção de 

eternidade e disponibilidade do passado, como aparece nas teses V e XVI (BENJAMIN, 

2012, p. 11, 19). Nas duas “teses”, trata-se claramente e uma “historicização [...] radical da 

verdade histórica”, na qual “a própria imagem do passado é submetida ao processo histórico” 

(LÖWY, 2005, p. 64). Em ambas as teses, Walter Benjamin também faz referências explícitas 

a trechos do ensaio sobre Eduard Fuchs. Na “tese” V aparece a frase de G. Keller – “a 

verdade não nos escapará” – como “ponto exato em que o historicismo se separa do 

materialismo histórico” (OE I, p. 224) e assim como na “tese” XVI aparece que “o 

historicismo propõe a imagem ‘eterna’ do passado”, enquanto “o materialista histórico faz 

desse passado uma experiência única” (OE I, p. 231), como no texto sobre Fuchs 

(BENJAMIN, 2012, p. 128-129). Mas ao contrário do texto das “teses”, a passagem no ensaio 

identifica a “experiência única” que o historiador materialista atribui ao passado, nas palavras 
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de Benjamin, trata-se da “substituição do momento épico pelo construtivo” a partir da qual 

seria “acionada”, colocada a funcionar na “história (Geschichte ins Werk zu setzen) a 

experiência que é para cada presente uma experiência originária (die für jede Gegenwart eine 

ursprüngliche ist)” (BENJAMIN, 2012, p.129; GS II, p. 468). A originalidade do presente – 

que a partir desse se insere no passado – se relaciona à sobreposição, em cada momento, de 

permanentes descontinuidades. 

Aquela ideia de desconstrução do momento épico da história aparece também nas 

notas preparatórias: “Numa abordagem materialista, o momento épico será inelutavelmente 

destruído pelo próprio processo de construção (im Zuge der Konstruktion gesprengt werden)” 

(BENJAMIN, 2012, p. 186; GS I, p. 1240-1241). O aspecto construtivo da história, a inserção 

das descontinuidades que compõe a tradição – não para recuperá-la, mas para dissolvê-la – 

engendra a destruição que exibe que a história não pode ser contada
506

. A “exibição” da 

história transcende a continuidade da tradição naquilo que essa tinha de mais próprio, seu 

aspecto narrativo que, desagregada sob a modernidade, só poderia assumir um aspecto 

“distorcido”
507

. 

Para Benjamin, o caráter “original (ursprüngliche)” do passado é mobilizado pelo 

processo de historicização do passado a partir do presente, ausente do conceito de história 

chamado de “historicista”, ou a noção “oficial”/”tradicional” de história que seu conceito visa 

criticar. Tal historicização desarticula o “nexo causal entre os vários momentos da história” 

(OE I, p. 232) a partir do qual o “historicismo” constrói a “história universal” (OE I, p. 231). 

Refere-se, nesta articulação causal, de incluir na história o “movimento das ideias” (OE I, p. 

231) ao mesmo tempo em que se exclui sua mobilização. Assim Benjamin escreve nos 

“Paralipômenos”: “A ideia de história universal está ligada à do progresso e da cultura. Para 

que todos os momentos da história [...] possam ser alinhados na cadeia do progresso, têm de 

ser reduzidos ao denominador comum da cultura [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 179). A história 

tradicional nivelaria as descontinuidades em favor da integralidade da “cultura”.  

                                                 
506

 No mesmo trecho, na frase precedente, Benjamin escreve: A segunda posição mais consolidada do 

historicismo [que devem ser desmobilizadas pelas “energias destrutivas do materialismo histórico”, ao lado da 

crítica à “história universal” cf. abaixo] encontra-se na convicção de que a história é algo que pode ser contado 

(die Geschichte sei etwas, das sich erzählen lasse)” (BENJAMIN, 2012, p.186; GS I, 1240). Do mesmo modo 

que Benjamin não visa a restituição da experiência integral (Erfahrung), trata-se também de reconhecer que o 

seu conceito de história não visa meramente re-integrar à estrutura da rememoração (Eingedenken) (cf. abaixo) 

ou da “narração” à estrutura do saber histórico; isto é, o conceito de história benjaminiano visa tanto criticar as 

tentativas restituidoras/nostálgicas quanto as meramente “progressistas” ou “regressistas”. 
507

 Sobre as tentativas de “recuperação” da “experiência tradicional” nos contextos da experiência do choque (na 

modernidade), cf. nota acima e capítulo 04. 
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O conhecido mote “não há documento de cultura que não seja documento de barbárie” 

(BENJAMIN, 2012, p. 13, “tese” VII) pode ser entendido, pois, não apenas na perspectiva de 

que o “patrimônio cultural” representa os “despojos” carregados no “cortejo triunfal” dos 

vencedores (BENJAMIN, 2012, p. 12, “tese” VII), mas também a partir da noção de que a 

própria ideia de “transmissão” da cultura – Benjamin escreve na mesma sétima “tese”: “e do 

mesmo modo que ele [“documento de cultura”] não pode libertar-se da barbárie, assim 

também não o pode o processo histórico em que ele transitou
508

 [...]”(BENJAMIN, 2012, p. 

13, grifo nosso) – mas que a “barbárie” é a própria marca da tradição à qual o “materialismo” 

benjaminiano se volta
509

.  

Mas a concepção de história benjaminiana não exclui a ideia de “universalidade” na 

medida em que esta pode aparecer sob outra ordem. Também nos complementos das “teses”, 

em um trecho intitulado “Novas teses H”, Benjamin anota: 

Nem toda a história universal tem de ser reacionária, mas é a história universal sem 

princípio construtivo. O princípio construtivo da história universal permite 

representá-la nos princípios parciais. Por outras palavras, é um princípio 

monadológico [...] (BENJAMIN, 2012, p. 180). 

 

Este aspecto “monadológico” da história confere a cada presente a possibilidade de se 

relacionar com qualquer passado a que ele puder fazer referência.  Este princípio se relaciona 

intimamente à noção de “atualidade” do presente, como aparece no contexto de Notas e 

Materiais: “Para que um fragmento do passado seja tocado pela atualidade não pode haver 

qualquer continuidade entre eles” (BENJAMIN, 2006, p. 512) [N 7, 7]. Esta descontinuidade 

entre passado e presente é então operada pelo princípio construtivo que torna cada 

“fragmento” de passado uma “mônada”, capaz de conter – como um modelo – o presente 

“intencionado” nele. Esta possibilidade de “atualização” do passado, isto é, remobilizá-lo em 

favor da imobilização do presente
510

. 
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 No contexto do “arquivo temático” N, Benjamin ressalta que o aspecto “bárbaro” da cultura se apresenta de 

maneira significativa “não no processo de produção no qual nasceram”, “mas do processo no qual sobreviveram” 

(BENJAMIN, 2006, p. 509). O apelo benjaminiano contra o “tempo vazio e homogêneo” mostra-se assim 

também como a exigência de se reconhecer que desde que o passado específico operou naqueles objetos (sejam 

“documentos de cultura” ou “obras”), o tempo que não cessou de significa-los, de figurá-los e reconfigurar. Se a 

“classe dominante” vence desde sempre, se o “inimigo não tem cessado de vencer”, os “mortos” não podem estar 

“em segurança” (OE I, p. 225, “tese” VI), não apenas porque sua “memória” está em “perigo”, mas por que o 

que morreu só “chega” ao presente de maneira perigosa, descontínua, em relação à continuidade daquelas 

vitórias, da aparência dessa continuidade. “Como os corpos que caem dão uma reviravolta sobre si mesmos [...] 

(Wie Stürzende im Fallen sich überschlagen [...])” (BENJAMIN, 1984, p. 254; GS I, p. 405) os objetos da 

tradição continuam se revirando, sendo o que nunca foram... em cada história que os visa. 
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 Como aparece em outra das “notas preparatórias”: “A história dos oprimidos, um descontínuo” (BENJAMIN, 

2012, p. 189), ou “A catástrofe como contínuo da história” (BENJAMIN, 2012, p. 190). 
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 Como Benjamin anotou, ainda no contexto dos “Primeiros esboços” de Passagens: Para o “método dialético” 

“é igualmente importante levar em conta a situação concreta e histórica do interesse por seu objeto. Esta situação 

sempre se funda no fato de o próprio interesse já se encontrar pré-formado naquele objeto, e, sobretudo, no fato 
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A base deste nivelamento da sincronização das descontinuidades realizado pela 

história “tradicional” é a ideia de um tempo histórico caracterizado por uma “marcha no 

interior do tempo vazio e homogêneo” (OE I, p. 229). O tema da descontinuidade da tradição 

e do caráter “construtivo” (i.e., destrutivo) de sua incorporação na continuidade história 

perpassa todo ciclo de Passagens e atinge nas “teses” uma articulação na figura da crítica 

político-filosófica da “ideologia do progresso”.  

A polêmica benjaminiana contra o conceito de história da academia alemã, 

representada naquela ocasião pelo “historicismo” – que tornou o Trauerspielbuch 

incompreensível para seus arguidores – encontra assim, na ideologia do progresso, o tema de 

articulação de uma crítica da socialdemocracia, identificada por Benjamin como protagonista 

da ascensão do fascismo na medida em que sufocara os movimentos políticos que lhe 

poderiam fazer frente, como aparece na “tese” XII: a confiança socialdemocrata no progresso 

leva a entender a classe “oprimida” como libertadora apenas do futuro, e não do passado, 

como Benjamin identifica nas lutas do “movimento espartaquista” e na figura de Blanqui. 

Deste modo se reconhece que a crítica benjaminiana da “socialdemocracia” 

apresentada nas “teses” ganha os contornos não apenas de uma crítica ao que ela representou 

como movimento político. As concepções políticas, o conformismo e a crença no progresso 

que sustentam a visão política da socialdemocracia e a noção de história do “investigador 

historicista” se fundamentam na concepção de tempo “homogêneo e vazio”, no qual o 

passado poderia ser sacrificado em nome do futuro.  

Aquela concepção de tempo “homogêneo e vazio” torna o procedimento do 

“investigador” apenas um “procedimento aditivo”, no qual a “história universal” emergiria a 

partir da “massa de fatos”, articulados “sem qualquer armação teórica” (OE I, p. 231), como 

aparece na “tese” XVII (cf. também abaixo). A “armação teórica” que a imagem 

benjaminiana do “historiador materialista” mobiliza é capaz de fazer emergir da “massa de 

                                                                                                                                                         
de ele concretizar o objeto em si, sentindo-o elevado do seu ser anterior para a concretude superior de seu ser 

agora (Jetztseins). A questão de como este ser agora (que nada mais é do que o ser agora do tempo de agora (das 

Jetztsein der Jetztzeit ist)) já significa em si mesmo uma concretude superior, entretanto, não pode ser 

apreendida pelo método dialético no âmbito da ideologia do progresso, mas apenas em uma visão histórica que 

ultrapasse essa ideologia em todos os aspectos. Aí deveria se falar de uma crescente condensação (integração) da 

realidade, na qual tudo que é passado (em seu tempo) pode adquirir um grau mais alto de atualidade do que no 

próprio momento de sua existência. [...]” (BENJAMIN, 2006, p. 939; GS V, p. 1026; grifos de Benjamin). Esta 

passagem, mesmo já citada e comentada anteriormente (cf. cap. 03) mostra-se novamente fundamental. Redigido 

no máximo até 1930 (BENJAMIN, 2006, p. 900; nota de W. Bolle) se poderia dizer que muitos dos elementos 

das “teses” se encontram ali “pré-formados”. A exigência da descontinuidade, o índice da descontinuidade no 

“ser agora” do “tempo de agora” bem como a maior “concretude” e “atualidade” apresentadas por este método 

cingem-se aos temas centrais das derradeiras reflexões benjaminianas. A “condensação”/”integração” da 

realidade do passado operada pelo presente se apresenta como modelo político (para a “atualidade”) e teórico 

(para a “concretude”) dos objetos do passado. 
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fatos” uma imagem do presente que, ao contrário do progresso ou da universalidade dirigida 

ao futuro, promova uma “configuração saturada de tensões” a partir do qual seja reconhecida 

uma “imobilização messiânica dos acontecimentos” (OE I, p. 231). 

Um conceito de história imbuído pelas exigências do passado assumiria não apenas 

traços científicos – contra o “conceito dogmático de progresso sem qualquer vínculo com a 

realidade” (OE I, p. 229) – mas também revelaria outro aspecto da história, que pudesse 

mobilizar forças que “agem de longe, do fundo dos tempos” (OE I, p. 224) em nome não 

apenas de outro futuro. Na “tese” II, a orientação da história ao passado é identificada à 

“imagem da felicidade”, como “índice misterioso” que o passado traz consigo e que se dirige 

ao presente (OE I, p. 223). Este índice, o “apelo do passado” (OE I, p. 223), que parece mais 

como uma força mobilizadora do que qualquer conteúdo. 

Dessa forma Benjamin critica politicamente a concepção de história dita “burguesa” 

nas duas vertentes nas quais ela se manifesta para o crítico. Além do objetivo de se afastar da 

historiografia “tradicional” que se caracteriza pela “empatia” como esvaziamento do tempo 

que separa os objetos do passado e o presente do historiador, Benjamin associa àquela 

concepção às ideias socialdemocratas de progresso, característica da “segunda geração do 

marxismo”, representada especialmente pelas concepções políticas de K. Kautsky, Eduard 

Bernstein e August Bebel (RENTON, 2012, p. 382).  

Ainda para David Renton, a concepção política socialdemocrata, especialmente a de 

Kautsky corresponde a uma concepção de tempo, aproveitada de “metáforas  da biologia 

darwinista” (RENTON, 2012, p. 283) a partir do qual a humanidade é reconhecida como 

“constantly tending to ascend from an old condition of subjection to the natural environment” 

(RENTON, 2012, p. 283). Deste modo Benjamin escreve na tese XIII contra aquela 

concepção: “A ideia de um progresso do gênero humano na história não se pode separar a 

ideia de sua progressão ao longo do tempo homogêneo e vazio. A crítica da ideia dessa 

progressão tem de ser a base da crítica da própria ideia de progresso (BENJAMIN, 2012, p. 

17)”. 

Por outro lado, a concepção “materialista” de história apresentada por Benjamin nas 

“teses” deveria também se opor à concepção de história que marca a emergência do fascismo 

europeu. O caráter antiprogressista do fascismo, seu aspecto reacionário e conservador – a 

instituição de um “estado de exceção” como “regra”, como Benjamin apresenta na “tese” VIII 

– estaria baseado também em uma concepção de “progresso”, mas de certa forma invertida, a 

partir do qual o desenvolvimento técnico seria resultaria na “exploração da natureza” 
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indissociável da “exploração do proletariado” (BENJAMIN, 2012, p. 16) – “tese” XI – 

correlato da imersão das formas técnicas em estruturas míticas
511

, ou, na interpretação de 

Michael Löwy “o fascismo leva às últimas consequências a combinação tipicamente moderna 

de progresso técnico e regressão social” (LÖWY, 2002b, p. 205).  

 Considera-se assim que genericamente Sobre o Conceito de História estabelece a 

conexão entre os temas políticos e teóricos que permeiam a obra tardia do crítico alemão. A 

figura da crítica ao progresso se torna figura deste duplo registro a partir do qual as questões 

políticas são interpretadas como problemas teóricos e os problemas teóricos como questões 

políticas. 

Tematicamente, por assim dizer, as “teses” resolvem de certa forma o problema, 

particular ao contexto de sua produção, da crítica ao progresso que o conceito de história 

benjaminiano expõe. Mas, se visadas no contexto da obra tardia benjaminiana, Sobre o 

Conceito de História marcam uma espécie de “recuo”, ao se enredar aparentemente em uma 

teleologia crítico-conceitual – vinculada explicitamente ao caráter programático daquele 

texto. Tal recuo é identificado por Michel Espagne e Michael Werner (2007, p. 882) como 

tensão, na “passagem da epistemologia à teoria da história”, isto é, nas elaborações teórico-

conceituais do “Baudelaire” aos elementos “filosóficos” das “teses”, entre os elementos da 

“estrutura triádica” e a estrutura “binária”, respectivamente. Assim as “teses” representariam 

um desvio em relação às elaborações dialéticas, “símbolo do materialismo dialético” do 

contexto do “Baudelaire” para a articulação característica de uma concepção “teológica 

latente” (ESPAGNE; WERNER, 2007, p. 882). 

 Reconhece-se que o “messianismo” inerente às teses, bem como a teleologia crítica 

intrínseca a tal texto, caracteristicamente marcado pela figura da ambivalência, contribui para 

o ofuscamento, por assim dizer, do elemento central das elaborações do tardio conceito de 

história de Benjamin; o elemento que contribui exatamente com a abolição das divisões 

categóricas, da mera oposição, destacado como uma espécie de filosofia da passagem, ou, 

como mencionado, o problema do método – que coligi muitas tensões típicas do pensamento 

benjaminiano, como o tema da “mediação”. Com intuito de revisitar tal problemática ao 

encaminhar uma interpretação suplementar às “teses”, bem como não isolar filosoficamente – 

e, fundamentalmente, estruturalmente – este texto das discussões vinculadas ao ciclo de 

Passagens, a breve seção a seguir encaminhará a perspectiva de que aquela derradeira tensão 
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 Como aparece no “arquivo temático” K. 
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se “resolve” particularmente na figura da restituição da abertura da história ao seu duplo 

registro. 

 

 

6.2 O Sopro da Restauração  

 

 

A partir daquelas considerações gerais sobre o derradeiro texto de Benjamin, talvez se 

possa estabelecer algumas considerações que relacionam o texto e os aspectos da 

interpretação da obra tardia aqui desempenhada. Propõe-se partir de algumas das conhecidas 

imagens reunidas nas “teses”, de modo que se possam encaminhar alguns elementos acerca 

dos aspectos das ideias e do contexto de sua composição, esses por sua vez reconhecidos 

como as experiências historiográficas e a tendência de Passagens ao “Baudelaire”. 

Assim, nestes últimos momentos deste trabalho, se tentará associar à estrutura 

identificada ao conceito de história presente na obra tardia de Benjamin – o elemento 

construtivo do “Baudelaire”, marcado pelo aspecto de “tríade” (Missac, Wohlfarth) – as 

“dualidades” que caracterizam as ideias presentes no texto das “teses” – identificadas, por 

exemplo, por Espagne e Werner. Ao contrário destes últimos, não se atribuirá à passagem da 

estruturação tríplice à dualidade enquanto mero recuo
512

, mas como adequado desvio; ao 

passo que se recorre à categoria da origem – representada pelos temas da natureza, da história 

e da técnica – como modelo daquela estrutura.  

 Propõem-se em outras palavras não resolver, claro, mas refigurar – e talvez reabilitar 

as reflexões históricas – a estrutura da noção de história na obra benjaminiana expressa na 

categoria da “origem”, na imagem da passagem do projeto historiográfico ao teórico ensejado 

pela mais tardia obra de Benjamin. 

Nessa leitura, se reconhece Sobre o Conceito de História também a partir de um 

elemento que não se manifesta explicitamente, ou melhor, que mesmo se manifestando não é 

posto a “funcionar”, por conta da natureza teórico-filosófica – do registro poético-politico – 

do próprio texto. Trata-se, em outras palavras, de identificar o “terceiro elemento” engendrado 

pelas experiências no “Baudelaire” que não se explicita, mas se mostra fundamental nas 

discussões teórico-filosóficas das “teses”. Deste modo a concepção de história das “teses” que 

até agora se mostrou apenas de certa forma “tematicamente” associada às perspectivas 
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 Da mesma forma Adorno identificara na estrutura tríplice – a bem da verdade, Adorno sequer a reconheceu – 

como “recuo teórico” (cf. capítulo 4). 
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operadas no “Baudelaire” devem exibir como aqueles trechos poderiam representar a 

“armadura teórica” desse projeto que visava, entre outras coisas, “eliminar a teoria”, ou 

manter a irresolução como demonstração de sua força construtiva. 

 Sendo assim, nestes momentos finais, se retorna a uma das mais significativas “teses”. 

A primeira tese “Sobre o conceito de história” apresenta uma figura bastante conhecida; 

figura essa que representa uma estranha associação, uma particular mediação entre 

“materialismo” e “teologia”. Abaixo, o breve texto em questão: 

 
É conhecida a história daquele autômato que teria sido construído de tal maneira que 

respondia a cada lance de um jogador de xadrez com um outro lance que lhe 

assegurava a vitória na partida. Diante do tabuleiro, assente sobre uma mesa 

espaçosa, estava sentado um boneco em traje turco, cachimbo e água na boca. Um 

sistema de espelhos criava a ilusão de uma mesa transparente de todos os lados. De 

fato, dento da mesa estava sentado um anãozinho corcunda, mestre de xadrez, que 

conduzia os movimentos do boneco por meio de um sistema de arames. É possível 

imaginar o contraponto dessa aparelhagem na filosofia. A vitória está sempre 

reservada ao boneco a que se chama ‘materialismo histórico’. Pode desafiar 

qualquer um se tiver ao seu serviço a teologia, que como se sabe, hoje é pequena e 

feia e, assim como assim, não pode aparecer à luz do dia (BENJAMIN, 2012, p. 09). 

 

 

Esta primeira “tese” pode se tornar significativa em muitos de seus aspectos. Mas em 

primeiro lugar e, neste contexto mais importante, faz se necessário reconhecer que das muitas 

“imagens” que povoam à prosa benjaminiana, esta se notabiliza – ao lado de algumas outras – 

por uma espécie de recusa em ser “interpretada” (COMAY, 1997, p. 259). Como se o texto e 

seu “significado”, na figura de suas personagens, se associassem astuciosamente de modo a 

travar o processo de significação.  

Seguindo Rebecca Comay a primeira “tese” se caracteriza por uma “não-

interpretabilidade radical” (COMAY, 1997, p. 259), isto é, a impossibilidade de se conciliar 

os próprios elementos conjugados naquele estranho mecanismo – do texto e o que o texto 

representa. Prossegue Comay: “Refiro-me à tensão, se não a contradição [...] entre a 

‘máquina’ ou a imagem real [...] e sua pretensa ‘contrapartida’, ou interpretação em sentido 

filosófico [...]” (COMAY, 1997, p. 259). Trata-se de uma irresolução e de um paradoxo 

ininterpretável não apenas quanto ao funcionamento do “aparelho”, a “parceria” na qual não 

se “beneficia” nenhuma das personagens – subvertendo a “lógica” hegeliana do “senhor e do 

escravo”, do “trabalho” (COMAY, 1997, p. 260), da própria dialética, mas também no que se 



380 

 

refere à garantia da vitória – o principal tema da crítica benjaminiana à temporalidade “vazia” 

da história tradicional – (COMAY, 1997, p. 268)
513

.   

De que modo uma “armadura teórica” (que as “teses” deveriam ser, cf. acima), que 

teoricamente se pressuporia como formulações que visam tornar mais resistente – e/ou mais 

claras, se se referir à etimologia da palavra “teoria” – os fundamentos, as construções 

metodológicas e os procedimentos da produção de um saber, poderia ser construída a partir de 

um explícito paradoxo, de uma antítese que realoca o próprio papel da antítese (da dialética a 

qual a antítese é um momento)? 

Eventualmente não se trate de meramente interpretar a primeira tese, de buscar 

correlações entre o que é lá representado e algum tema da obra benjaminiana. Talvez o 

melhor seja mesmo sobrepor àquela passagem outro texto, não menos “hermético”, mas que 

de algum modo se associe ao primeiro e, mesmo não o resolvendo, pelo menos o acompanhe.   

Se se reconhecer que o problema não exige sua resolução, pode-se começar pela nota 

de Irving Wohlfarth na qual se identifica que se há qualquer “teoria”, ela talvez esteja 

“escondida sob a construção (hidden from the view and construction)”
514

 (WOHLFARTH, 

2002, p. 70). Se alguma teoria se manifesta na tese sobre o autômato e o corcunda trata-se de 

uma teoria cuja construção visa destacar uma particularíssima relação, ou a mediação entre o 

saber, a teoria e a realidade a qual estas se voltam.  

Na formulação da “origem” no prefácio ao Trauerspielbuch, essa categoria “não se 

encontra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos” (BENJAMIN, 1984, p. 68) e por 

certo ela também não se encontra apenas nas configurações das ideias, na teoria por ela 

engendrada. Na imagem da máquina da primeira tese se figura mais do que a natureza das 

personagens e do funcionamento nela embutidos. O que a tese parece impedir é exatamente a 

“narração” do significado do autômato, do anão, dos mecanismos e das associações a eles 

atribuídas. Como no duplo registro temporal da “origem” manifesto na relação entre “teoria” 

e “prática”, a partir e para além das quais isoladamente só resta interrupção. 
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 Comay prossegue seu texto com uma importante análise do aspecto antitético da primeira tese e de outras 

antíteses da obra benjaminiana. 
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 Neste momento de seu texto Wohlfarth discute o aspecto por assim dizer “anti-interpretativo” presente em 

muitas “montagens” benjaminianas. O trecho completo: “The carefully  arranged  materials were  to  speak  for  

themselves,  all  further  commentary  being   rendered  virtually superfluous  by  the  reciprocal  shock-effects  

produced  by  such  montage […]. One  could  imagine  combining   this  method  with  another form  of self-

concealing  theory , based this  time  on  a  technique of in ternal citation, not unlike the  one practised in Hans 

Keller’ s  musical analyses, which have a string quartet  isolate,  repeat  and  recombine the various  motifs of a  

given  score.  Such an implementation of the Arcades project has yet to see the light of day” (WOHLFARTH, 

2002, p. 70). 
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A interrupção da operação da significação representada e operada na primeira tese 

revela que a noção de história de Benjamin para diante da última reviravolta, aquela que por 

infidelidade atribuiria a uma aliança qualquer entre teologia e materialismo todas as vitórias. 

O processo de abertura da significação é interrompido, “fechado”, para que o fechamento 

exibido pelo conteúdo, pela transitoriedade significada possa ser “aberto”.  

Se o dispositivo é apresentado por Benjamin a partir de seu funcionamento, na 

verdade, de seu potencial não-funcionamento, a tarefa do “jogo de espelhos” e do “sistema de 

arames” realizada em sua construção indica que a associação entre teologia e materialismo 

não funciona teoricamente, não produz a síntese teórica aguardada
515

; ou, a impossibilidade 

da “síntese” é produzida pelo dispositivo teórico construído na primeira tese, mas escondido 

na imagem da interação bem-sucedida das suas personagens.  

Independente do que “teologia” ou “materialismo” possam ali significar, o aparelho, 

sofisticadamente construído por um jogo de espelhos e um sistema de arames, realiza sua 

tarefa de impedir a continuidade da significação, travar o salto que une história como ciência 

e redenção do passado. O “contraponto” da “aparelhagem” na filosofia é a figura de uma 

ousada, mas simples construção que abole as sínteses, o “acabamento” como única 

possibilidade.  

Diante do mundo moderno, época inacabada perante a qual “tudo o que está vindo a 

ser é subestimado”
516

, Benjamin visou restituir ao “vir-a-ser” sua dignidade, naquilo que ele 

porta de extinção
517

, de destruição e “abertura”.  Entre teologia e materialismo (a 

ambiguidade estrutural que arrasta a obra tardia de Benjamin à sua incompletude) reside o 

elemento da construção produtor das descontinuidades, do inacabamento e da abertura. Como 

se verá logo abaixo, abertura e fechamento são aspectos do processo de construção. 

O duplo campo de referência do texto das “teses”, das reflexões político-poéticas e das 

discussões teórico-metodológicas, registro esse já reconhecido pela recepção do pensamento 

                                                 
515

 Deste modo não há um “recuo” de uma estrutura tríplice (dialética) ao registro dicotômico nas teses, como 

apontam Espagne e Werner (cap. anterior). A “tricotomia”, “estrutura tríplice” (Missac, Wohlfarth) ou “saber-

limiar” (Menninghaus) nas teses se mantém e, ainda mais, se radicaliza, ao desintegrar elemento teórico-

filosófico da “síntese” – “realizada” tematicamente no “Baudelaire” (cf. cap. anterior) – na figura de uma 

construção que produz sua própria interrupção.  
516

 Friedrich Nietzsche (2005, p. 115). 
517

 Como Benjamin anota no Prefácio, em sua definição da “origem”: “O termo origem não designa o vir-a-ser 

daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir-a-ser e da extinção (Vergehen Entspringendes). [...] seu 

ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por um lado, como restauração e reprodução, e por outro 

lado, e por isso mesmo, como incompleto e inacabado” (BENJAMIN, 1984, p. 67-68; GS I, p. 226). 
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benjaminiano
518

 também se associa e se manifesta em uma importante passagem de Notas e 

Materiais, na qual Walter Benjamin atribui também um estranho duplo caráter à história. 

Trata-se de um trecho do “arquivo temático” N – Teoria do Conhecimento, Teoria do 

Progresso no qual Benjamin escreveu:  

Sobre a questão do inacabamento da história, carta de Horkheimer de 16 de março 

de 1937
519

: ‘A afirmação do inacabamento é idealista se nela não está contido o 

acabamento. A injustiça passada aconteceu e está consumada, acabada. As vítimas 

de assassinato foram assassinadas de fato [...] Quanto ao inacabamento, talvez exista 

uma diferença entre o positivo e o negativo, de forma que somente a injustiça, o 

terror e as dores do passado são irreparáveis. A justiça praticada, as alegrias e as 

obras comportam-se de maneira diferente em relação ao tempo, pois seu caráter 

positivo é amplamente negado pela fugacidade das coisas (wird durch die 

Vergänglichkeit weitgehend negiert). Isto vale, sobretudo, para a existência 

individual, na qual não a felicidade, e sim a infelicidade é selada pela morte’. O 

corretivo desta linha de pensamento pode ser encontrado na consideração de que a 

história (Geschichte) não é apenas uma ciência (Wissenschaft), mas igualmente uma 

forma de rememoração (eine Form des Eingedenkens ist). O que a ciência 

‘estabeleceu’, pode ser modificado pela rememoração. Esta pode transformar o 

inacabado (a felicidade) em algo acabado, e o acabado (o sofrimento) em algo 

inacabado (Das Eingedenken  kann  das  Unabgeschlossene (das  Glück) zu  einem 

Abschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen 

machen). Isto é teologia; na rememoração, porém, fazemos uma experiência que nos 

proíbe de conceber a história como fundamentalmente ateológica, embora tampouco 

nos seja permitido tentar escrevê-la com conceitos imediatamente teológicos 

(BENJAMIN, 2006, p. 513; GS V, p. 589). 

 

A resposta de Benjamin a Horkheimer assume um aspecto semelhante ao problema da 

estrutura temporal apresentada no Fragmento Teológico-Político (BENJAMIN, 2012), mas 

também colige aspectos fundamentais da reflexão mais tardia do filósofo. Trata-se, para 

Benjamin, de reconhecer no aspecto histórico da “ciência” da história (“Geschichte”) seu 

caráter de abertura à possibilidade de ressignificação do passado. O problema do tempo 

associado à transitoriedade e ao processo de significação se articula à história ali em torno de 

seu duplo registro. 

Pode-se seguir como tentativa de acompanhar a importância daquele trecho a menção 

no texto de George Otte sobre a utilização da palavra Eingedenken no contexto das “teses”
 520

. 

                                                 
518

 Como, por exemplo, a interpretação de Graeme Gilloch das duas faces do conceito de história do crítico 

alemão que se manifesta na medida em que “Benjamin's  historiographical  reflections  possess  both  a  

destructive and constructive moment” (GILLOCH, 2002, p. 224). 
519

 As correspondências deste período entre Benjamin e Horkheimer giram em torno do ensaio sobre Fuchs e da 

elaboração do “Baudelaire”, mas não aparece nas cartas de Benjamin qualquer outra referência àquela carta de 

Horkheimer (BII, p. 727; 736). Como já mencionado, este trecho tem uma importância especial nas origens desta 

tese. 
520

 Jeanne Marie Gagnebin discute também e, claro, de maneira altamente significativa, este trecho de Notas e 

Materiais – ao lado de outros acerca, no contexto da relação entre o conceito benjaminiano de história e sua ideia 

de “teologia” – também em referência ao problema do Eingedenken (GAGNEBIN, 2011, p. 297-298). Para 

Gagnebin "Das Eingedenken soll ein Verhältnis zur Geschichte ermöglichen, da mithin über die 

wissenschaftliche Analyse einer längst vergangenen Zeit hinausreicht“ (GAGNEBIN, 2011, p. 298); aqui, como 

em outros momentos, parece se tratar da ideia de complementaridade – não um "além", como Gagnebin mostra, 
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Para o Otte “As diferenças nas traduções de Eingedenke traduzem a dificuldade dos tradutores 

em reproduzir um termo alemão um tanto arcaico, escolhido por Benjamin em função do seu 

significado literal [...]”, no contexto das “teses” o uso do termo  

é um pouco diferente, mas não deixa de ser um jogo com o sentido literal do termo: 

não se trata mais da individualização, da redução a um elemento, porém da união de 

dois elementos, no caso de dois níveis temporais diferentes [...] (OTTE, 1996, p. 

212). 

 

Assim, para Otte trata-se no termo Eingedenken da noção de encontro, 

significativamente “que faz com que presente e passado se unam em tomo de um 

acontecimento” (OTTE, 1996, p. 212). Portanto talvez se exiba a ideia de reunião
521

 de uma 

dupla estrutura temporal a partir do “conceito cíclico de tempo” na “ambiguidade do 

Eingedenken”, no qual a sobreposição se sobressai em relação à mera 

continuidade/causalidade (OTTE, 1996, p. 213). 

Mas, como a passagem do “arquivo” “N” em questão, também ressalta não se tratar do 

único viés, do único registro temporal a partir do qual a história trabalha, deveria trabalhar ou 

poderia ser entendida – se sempre permanecerem interditos os conceitos “imediatamente 

teológicos” (GAGNEBIN, 2011, p. 298). Ou, como Benjamin menciona a respeito da poética 

baudelairiana, esta não é a única direção a qual o conceito benjaminiano buscou se orientar
522

. 

O Eingedenken se apresenta como nada mais que um sopro que se direciona ao 

presente – “Não passa por nós um sopro daquele ar que envolveu os que vieram antes de nós 

(Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die Früheren gewesen ist)?" 

(BENJAMIN, 2012 p. 10; GS I, p. 693) – mas tal brisa, para Benjamin, ao chegar ao presente, 

assume outro aspecto, ou, pode ser operada à outra direção.  

A categoria da “origem”, como aparece em suas formulações do “Prefácio”, volta-se a 

exigência de se considerar a “restauração” e o “inacabamento” e, no trecho de Passagens, a 

                                                                                                                                                         
mas mesmo assim, aparentemente uma complementariedade – do Eingedenken em relação ao aspecto de 

"ciência" história. Como se verá a problematização aqui empreendida deve representar um sensível 

deslocamento da discussão fundamental no sentido de recuperar à história não apenas sua “forma de 

rememoração”, a possibilidade da “abertura” significativa do passado, mas também sua forma de história, do 

trabalho que reúne acabamento e inacabamento. 
521

 No caso da discussão proposta por Georg Otte, do registro temporal que “encontro entre o sujeito e o objeto 

da história” para além da lógica causal das concepções historicistas de história que “procura restringir o trabalho 

do historiador à detecção do fato puro (‘positivo’), querendo evitar a adoção de uma lógica que estabeleça uma 

ligação entre estes fatos e que dê um sentido à história” (OTTE, 199, p. 212). 
522

 No trecho de Sobre Alguns Motivos na Obra de Baudelaire: “As 'Flores do Mal' não seriam, porém, o que 

são, fossem regidas apenas por esse êxito” (OE III, p. 135); ou, na tradução de João Barrento, mais poética e 

significativa, neste contexto: “Mas As Flores do Mal não seria o que são se no livro soprasse apenas os ventos 

deste lado assim conseguidos” (BENJAMIN, 2006b, p. 137); no original: “Aber die 'Fleurs du mal' wären nicht, 

was sie sind, waltete in ihnen nur dies Gelingen” (GS I, p. 641). 
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possibilidade de se “abrir” o “acabado”, mas também a “repetição” e a “incompletude”, o 

fechamento que a história promove. 

O poder da “rememoração” de abrir o passado e recuperar o que foi perdido aparece 

também na célebre IX tese, na qual o “anjo da história” se depara com uma “tempestade”, 

como “catástrofe que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés”. 

A “tempestade” do “progresso” “impele irresistivelmente” “anjo da história” e o impede de 

“deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos” (OE I, p. 226).  A impossibilidade da 

restituição é a direção para a qual a tempestade sopra. A obra benjaminiana tardia é a 

passagem a tal impossibilidade, o registro da travessia entre os lugares de saída e de chegada 

tornado método, caminho
523

.  Nas notas preparatórias Benjamin escreveu: “Interpretação do 

Angelus Novus: as asas são as velas. O vento que sobre do paraíso ficou parado nelas” 

(BENJAMIN, 2012, p. 120).  

As referências ao “sopro” e ao “vento” também permeiam Notas e Materiais. Ou 

como referência ao trabalho do pesquisador, como o rumor da “brisa fresca do labor, a 

respiração ofegante do estudioso [...] e o leve e lento sopro da curiosidade” (BENJAMIN, 

2006, p. 500) [N 1, 5]; ou como estratégia para a operação conceitual: “para o dialético, o que 

importa é ter o vento da história universal em suas velas. Essa significa pra ele: içar velas. O 

que é decisivo é como elas são posicionadas. As palavras são suas velas. O modo como são 

disposta transforma-as em conceitos” (BENJAMIN, 2006, p. 515 ) [N 9, 6]; ou ainda e mais 

significativamente, como aspecto da “verdadeira definição do progresso” nas “suas 

interferências”  onde se “sente uma aragem como a brisa fresca de um amanhecer (er Wind 

einer kommenden Frühe)”, “onde algo de verdadeiramente novo se faz sentir pela primeira 

vez, como a sobriedade do amanhecer” (BENJAMIN, 2006, p. 516; GS V, p. 593) [N 9a, 7]. 

Já no contexto dos “planos” do “Baudelaire”, a imagem do “vento” e das “velas” 

aparece – entre as “unidades problemáticas” – em referência às estratégias construtivas 

fundamentais do “Projeto” benjaminiano; lá Benjamin escreve: “vent de l’histoire dans les 

voiles’ N9, 6; N 9, 8 / 1) Réferénce des sigles dans le corpus / 2) Consultation des passagens / 

3) Signets de couleur” (BENJAMIN, 2013, p. 625)
 524

.  

O mesmo vento restaurador e destruidor deveria ser captado pelas velas conceituais do 

historiador benjaminiano. O sopro/tempestade (da rememoração e da produção intelectual, da 
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 Como a etimologia da palavra: “Do latim tardio methǒdus, [...] do grego métodos, de meta- e hodós ‘via, 

caminho” (DA CUNHA, 2007, p. 517). 
524

 Em alemão: ‘Wind der Geschichte in den Segeln’ N 9,6 u 8 / 1) Zeichenvermerk im Fundus) / 2) 

Nachschlagen der Stellen / 3) bunte Signets” (GS VII, p. 763). 
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catástrofe e da história, nas referências acima) é o ritmo da repetição e restauração, abertura e 

inacabamento que as velas tentam captar. 

Os ventos que sopram das origens podem tornar o inacabado em acabado e esse em 

inacabado. Como aparece no Fragmento teológico-político o “acabamento” torna-se 

inacabamento, pois na “felicidade tudo que é terreno aspira à sua dissolução”, apesar do 

“homem interior e individualizado” na “espontaneidade messiânica do coração” ser arrastado 

pela “infelicidade” da vida como sempre inacabada. Mas a integralidade da restituição 

(“restitutio in integrum”), a abertura total da história, “conduz à eternidade de uma 

dissolução”, à “eterna e total transitoriedade” (BENJAMIN, 2012, p. 24), ou, à transitoriedade 

como acabamento.  

A força que reside no procedimento da construção é a possiblidade de, nessa, se reter a 

destruição/interrupção que a “espontaneidade messiânica do coração” anseia, e que na 

“restituição integral” se aguarda.  

Se, por um lado, a existência individual marcada pela interrupção em seu 

inacabamento e, portanto, pela infelicidade, pode ser “completada” pela rememoração, talvez 

essa rememoração possa evocar algo no aspecto de “ciência” da história, para que em seu 

“fechamento”, naquilo que exibe essa nossa História como nada mais do que história de 

sofrimentos, possa ser aberta a outras histórias. 
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Permanecer na Origem – Considerações Finais 

 

 
Was man vernichten will, das muss man nicht nur 

kennen, man muss es, um ganze Arbeit zu leisten, 

gefühlt haben. 

Walter Benjamin, GS III, p. 265. 

 

 

Ao término deste trabalho algumas questões devem ser retomadas. Estas 

considerações finais objetivam reconsiderar alguns aspectos discutidos nesta tese de modo a 

os articular enquanto horizontes às reflexões concernentes ao saber histórico. Portanto, após 

uma breve retomada de alguns aspectos discutidos, serão encaminhadas algumas derradeiras 

considerações sobre a peculiar “atualidade” do conceito de história benjaminiano em relação à 

produção contemporânea do conhecimento histórico. 

 Se se reconhece como necessário não apenas exibir, mas tornar atual, as discussões 

que foram temas de tentativas desta tese podem indicar algumas sendas dos elementos da obra 

tardia de Benjamin aos nossos dias. Poderia assim se apresentar a necessidade não apenas de 

estabelecer um diálogo daquelas discussões com a “teoria da história”, mas de preparar 

perspectivas a sua produção; no que se refere às tendências inerentes ao processo de 

modernização, na figura da complexa temporalidade desse processo, na requalificação do 

estatuto da prática na ordem do saber e notadamente na atenção ao desenvolvimento técnico 

que refiguram em velocidade e eficiência inéditas às formas de saber contemporâneas. Neste 

sentido, nas linhas a seguir serão mencionados alguns elementos, algumas questões que as 

discussões que marcaram esta tese podem abrir à recepção da obra de Walter Benjamin e ao 

campo teoria da história. 

A primeira parte deste texto apresentou sob o tema da “natureza” a categoria da 

“origem” não tanto a partir de suas elaborações teórico-conceituais, mas por meio da 

particular “genealogia” benjaminiana do moderno. Assim, se objetivou identificar na 

constituição da noção de história de Walter Benjamin os elementos que marcaram sua 

emergência, seus desdobramentos e suas transfigurações.  

 A concepção de tempo que engendra a categoria da “origem” e a noção de saber 

histórico sob a modernidade, caracteriza e identifica a particular relação naquele contexto 

entre tempo, linguagem e saber. Para o filósofo e crítico alemão o aspecto crítico do moderno 

se mostra a partir dos processos de secularização do tempo e do conhecimento, ilustrados no 

teatro do barroco alemão. Tal processo, por sua vez, não pode ser compreendido como 
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unívoco ou estabelecido a partir de relações meramente causais. Deste modo, Benjamin pôde 

atribuir àquele peculiar processo à própria lógica do tempo “descoberto” nas concepções de 

mundo por ocasião da gênese do moderno, na época do barroco. 

 Ainda, a ação humana – representada pelas personagens e pelo próprio teatro do 

barroco – foi ilustrada por Benjamin a partir da figura da “técnica”, especificamente da 

técnica literária da alegoria. Esta associação dá margem à vinculação do “trabalho” humano 

ao “trabalho das coisas” sob o moderno, a partir da interpenetração das temporalidades 

humanas e naturais na figura da “natureza-história”. À temporalidade moderna é atribuída 

assim, por Benjamin, a qualidade dos processos de significação, inscritos sob o processo 

modernizador.  

Sendo assim a figura da “natureza” é apresentada não apenas pelos seus aspectos de 

“determinação” – como contraponto à “liberdade” da ação humana, como mera 

“objetividade” – mas também como desagregação, processo de “objetivação”. A associação 

benjaminiana entre tempo, saber e significação refigura assim a relação entre “objetivo” e 

“subjetivo”, de uma relação por vezes mantida em termos de hierarquia, categorias isoladas 

ou como uma relação dicotômica. 

 A história da técnica alegórica elaborada por Benjamin tentou restituir, portanto, ao 

“histórico” seu caráter natural e a “natureza” seu caráter histórico, de modo que “tempo” e 

“saber” pudessem ser reconhecidos e compreendidos como pertencentes aos registros da 

“construção” e da “destruição” que para Benjamin são inerentes àqueles. Como se viu, não é 

por mero acaso que a técnica literária da alegoria torna-se meio para aquele reconhecimento, a 

“técnica” como figura da mediação entre “histórico” e “natural” ressignificados em “natureza-

história” se identifica de certo modo à construção do mundo humano (no processo do 

“trabalho” e do “saber”, na significação), como “subjetivação”, e à dissociação (inerente à 

“condição” temporal, na transitoriedade absoluta) como “objetificação”. Trata-se assim de, ao 

associar a teorização da “origem” ao tema da “natureza-história”, se exibir os fundamentos da 

teoria do conhecimento de Benjamin como um particular e radical “materialismo”. 

Concernente à compreensão da obra benjaminiana ensejada por aquela interpretação 

faz-se necessário reconhecer de que modo tais concepções atribuem uma particular 

“continuidade” às noções e aos conceitos distribuídos no decorrer daquela obra. Na medida 

em que Walter Benjamin reconhece ao saber típico e ao mesmo tempo possível sob o 

moderno o aspecto do processo temporal – representado por aquela noção de “natureza-

história” – abre-se também possibilidades à interpretação da própria obra do filósofo. 
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A associação entre a temporalidade moderna e os processos de significação – na 

“tensão”, por assim dizer, entre “subjetivação” e “objetivação” – conferem à tarefa de 

interpretar a obra benjaminiana a partir de seu caráter histórico, de seus desdobramentos, 

como reunião de seus aspectos de continuidade e descontinuidade. Desta forma se propôs 

eleger como elemento central da discussão a categoria da “origem”, centro temático aquela 

concepção de “histórico”, e ao mesmo tempo como “testemunha” do processo de refiguração 

que caracteriza os distintos momentos da obra do filósofo. Portanto, a categoria da “origem” 

atinge o estatuto de “modelo”, tanto para a demonstração dos desdobramentos da obra 

benjaminiana, quanto para a representação de seu conceito tardio de história.  

 Para o saber histórico contemporâneo e especificamente para a teoria do conhecimento 

histórico muitos aspectos da “descoberta” benjaminiana do moderno por meio da categoria do 

saber histórico, da “origem”, mostram-se relevantes. Trata-se, a partir das considerações 

benjaminianas, de se distinguir tanto o matiz “estrutural” da temporalidade moderna, quanto 

de se reconhecer o caráter antitético do saber a partir dela produzido, do aspecto de 

“historicidade radical” desse saber. A condição da possibilidade do conhecimento moderno 

aborda, sob a tal interpretação do Trauerspielbuch, as mesmas antinomias do saber histórico 

enquanto saber sobre o que foi, diante da fragmentariedade e da abertura do passado. 

 Assim se apresenta uma noção de “irresolução” construtiva entre as perspectivas 

estruturais e a ênfase na historicidade radical dos “dados” do passado. Não se trata de propor 

uma mera harmonia entre aquelas perspectivas, mas de reconhecer que os processos temporais 

e de significação a partir do qual a ciência da história se origina, isto é, das experiências da 

“modernidade” que esta testemunha, se caracteriza exatamente pela permanente sobreposição 

tensa e produtiva de continuidades e de descontinuidades; da historicidade fundamental dos 

“objetos” e dos “saberes” sobre o passado e da exigência de se ultrapassar aquela 

historicidade em favor de sua compreensão no presente. 

Mais do que um “processo inacabado”, os processos de modernização mostram-se 

como caracterizados exatamente por este inacabamento, por esta abertura (ao significado e à 

potencial transformação) e mesmo pela precariedade instituídas sobre a experiência. Para 

Benjamin, o conhecimento acerca daquela modernização tem uma de suas vias privilegiadas o 

saber histórico na medida em que a história traz consigo a lógica da possibilidade diante da 

experiência temporal da radical transitoriedade. A imperfeição do conhecimento da história é 

a marca de sua originalidade, de seu pertencimento ao moderno. 
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Neste sentido se propôs também uma interpretação da obra tardia benjaminiana como 

marcada não apenas pela exigência teórica daquela tensão entre continuidade e 

descontinuidade, mas como obra prenhe daquela tensão em sua história inerente e em seus 

desdobramentos. No âmbito da interpretação da obra tardia de Walter Benjamin proposta por 

esta tese, como mencionado, na medida em que uma particular ideia de sua obra promove a 

refiguração de seu “conceito” de história, a requalificação desse encontra uma imagem 

privilegiada naquela própria obra. 

Ainda cingido àquele processo de modernização se reconhece o aspecto do tempo 

moderno a partir de um nível que destaca sua particular complexidade em relação às 

interpretações que o associa à ordem mecânica, ou, pelo menos, das leituras que atribuem a tal 

ordem mecânica a simples ordem de causalidades. Benjamin caracteriza a temporalidade 

moderna como um processo correlato a um particular processo de significação, isto é, 

desvinculado de qualquer linearidade, univocidade ou causalidade (ou mesmo mero 

“subjetivismo”, na autarquia da consciência); ou, na medida em que “determinador”, 

constituidor do “mundo” de significados que se abre, também “operável”, significativo. 

Modernização e significação compartilham a mesma força do tempo que exibe sua 

permanência naquilo que lhe é transitório, e por isso desdobra-se mais do que “avança” em 

múltiplas direções e em vários níveis. A origem do conceito de história e da “força” que 

determina a obra tardia de Benjamin reside nesta ideia de tempo sob a modernidade. 

As considerações presentes no Trauerspielbuch se estabelecem a partir da “história” e 

da “teoria” da arte na medida em que Benjamin reconhece primeiramente o potencial crítico 

dos elementos particularmente estruturais das obras – sua “vida”, sua história – e a 

experiência particular da “verdade” – portanto “a-histórica”, ou melhor, “intemporal” – que se 

manifesta na arte. A teoria o conhecimento histórico na interpretação da “origem” emerge dos 

contextos da história e da teoria da arte do teatro do barroco alemão, pois foi na experiência 

artística que Benjamin encontrou inicialmente os elementos para a crítica da noção de 

conhecimento e saber de sua época, bem como a demonstração da relação “intensiva” (cf. 

primeira parte) entre verdade e história. 

Logo, as operações teóricas benjaminianas a partir de uma produção historiográfica, 

que são os temas discutidos na segunda parte sob o título de “história”, encontram um 

contexto adequado. A passagem da obra benjaminiana da teoria da arte (primeiro da teoria da 

linguagem e do conhecimento) para uma teoria da história, representada pela sua obra tardia, 

notadamente o ciclo de Passagens, reorganiza a filosofia do conhecimento histórico da 
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“origem” ao passo que se torna uma interpretação da prática. Mesmo altamente particular, as 

tentativas benjaminianas conhecidas como o “Trabalho das passagens” se caracterizam como 

um trabalho historiográfico de operação (que transforma) das noções de tempo e saber 

produzidas no contexto do Trauerspielbuch. 

Profundamente atuais no contexto da teoria do conhecimento histórico, as práticas 

experimentadas no contexto do “Trabalho das passagens” reuniram importantes noções acerca 

da suposta “natureza” dos “objetos” do passado, fragmentados e incompletos, mas e por isso 

mesmo abertos às possibilidades de significação e de transformação; além de demonstrar 

como categórica a necessidade de se abolia as relações “tradicionais” entre “teorias” e 

“objetos” do saber – nas quais teorias se tornam instrumentos para a elucidação dos objetos, 

instrumentos mais ou menos desvinculados desses.  

Se o aspecto “modernista”, por assim dizer, da filosofia benjaminiana se encontra na 

associação entre forma e conteúdo no contexto do Trauerspielbuch, aquele aspecto se 

radicaliza no “Trabalho das passagens” ao passo que não se tratará apenas de uma associação, 

mas da atribuição às formas e aos conteúdos uma origem, uma matriz (des)mobilizadora 

comum, no substrato material. A multiplicidade temática de “Passagens” deve ser reconhecida 

então não apenas como uma importante saber aos temas “não tradicionais”, mas também 

como uma experiência em torno do aspecto teórico (do saber inerente) a cada um dos objetos 

do passado. 

A concepção “materialista” de história presente na obra de Benjamin 

consequentemente problematiza de modo fundamental também a relação entre “teoria”, 

“objeto” e “produção” do conhecimento histórico. Estas esferas são reunidas na prática 

historiográfica, não de modo a as confundir, mas de reconhecer que não se mostram sob 

qualquer relação meramente causal (ou hierarquizada) nem linear (em uma cadeia entre teoria 

e saber produzido). A “abertura e descontinuidade como fundamento teórico, sobreposição, 

arranjo e mobilização como estruturas metodológicas” (cf. 5.2, acima) mostra-se para além de 

seu contexto específico – da história e dos procedimentos ao qual a obra tardia de Benjamin 

se refere – a noção de história engendrada ali se torna fundamental e tema de uma discussão 

inescapável contemporaneamente.  

 Na medida em que a segunda parte desta tese se dedicou aos “momentos” do “Projeto 

das passagens”, tentou-se demonstrar as transformações e transfigurações da interpretação da 

categoria da “origem” não apenas em apresentação teórico-conceitual, “narrativa teórica”, 

mas em prática teórico-historiográfica. Na leitura que foi produzida, os momentos de 
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Passagens correspondem às noções do saber histórico presentes na obra tardia de Benjamin. 

Tratou-se, desse modo, também de considerar a integração entre os momentos “externos” – 

gênese e contextos de produção – bem como os momentos “internos”, como desdobramentos 

daquele ciclo. Esta integração parece ser prescrita pela própria noção de crítica presente na 

obra do filósofo.  

A integração das condições de produção e de recepção da obra a “desestabiliza” 

(“mortificam” ou “extrai”, em termos benjaminianos, dos contextos reificados ou da figura da 

mera autoria) na medida em que reconhece a original instabilidade ela (e ao saber a que ela se 

volta) inerente. A figura dessa instabilidade – das “interferências” que deveriam ser retidas 

como conteúdo, ou da “descontinuidade” como forma –, mesmo a incerteza do saber sobre o 

passado marca a passagem da teoria do conhecimento/filosofia da história inscrita sob o 

Trauerspielbuch à “noção e história” engendrada por Passagens, como se teve a oportunidade 

de acompanhar. 

 Para a teoria da história concerne-se, portanto, à atenção ao caráter histórico do saber 

e dos “objetos” desse saber, mas e fundamentalmente, no contexto da segunda parte, atenção 

ao caráter histórico da produção daquele saber e daquele objeto. 

A terceira parte do trabalho se dedicou às discussões em torno dos projetos 

benjaminianos de um “livro” sobre Charles Baudelaire. Para além dos fundamentais temas de 

crítica política e filosófica reunidos na passagem do ciclo do “Trabalho das passagens” ao 

“Baudelaire”, se demonstrou que a qualidade daquela passagem, o seu aspecto de 

experimento, refiguração e desdobramento, produzem também uma importante imagem da 

noção de história engendrada pela obra tardia de Benjamin. Tal noção de história, na medida 

em que requalifica a relação entre o ciclo de Passagens e o Baudelaire – através da figura da 

origem como abertura, das noções de desdobramento e descontinuidade – se apresenta como 

altamente particular. A história da relação do “Trabalho das passagens” aos projetos de um 

livro sobre o poeta francês ilumina significativamente a noção de história lá experimentada. A 

fonte daquela ênfase é a perspectiva da construção exibida na passagem/produção entre as 

“obras”. 

 O repertório de questões que o ciclo de Passagens e seus desdobramentos ao 

“Baudelaire” abrem à teoria da história é invulgar. Desde a associação entre a história 

particular do projeto benjaminiano às perspectivas teórico-construtivas, por assim dizer, lá 

empreendidas, passando pelo aspecto das estratégias historiográficas, notadamente da 

operação entre continuidade e descontinuidade, se exibem que não apenas a camada mais 
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extensa daquele ciclo – a coletânea de Notas e Materiais – se tornou o repositório, melhor, a 

matriz para o conceito de história da obra tardia de Benjamin, mas também podem figurar (e 

de fato tem figurado) como elemento mobilizador de múltiplas perspectivas historiográficas, 

inclusive, de um trabalho historiográfico sobre a obra tardia de Benjamin. 

Ainda no contexto da segunda parte, se apresentou a oportunidade de acompanhar um 

desvio, dentre muitos, promovidos por Passagens. A seção sobre a “forma das máquinas” 

(4.3) tentou demonstrar de que modo a atualidade das questões propostas pelo projeto 

benjaminiano atingiu e sua época específica. A partir da atenção aos mais tênues aspectos de 

sua época e especialmente a partir da extensiva coleta e análise de materiais para a 

compreensão da origem de seu contexto, Benjamin antecipou e principalmente, pôs em 

funcionamento na particular relação originária entre o “Projeto das passagens” e o “livro” 

sobre Baudelaire, uma tendência que ultrapassa seu contexto específico. Trata-se da operação 

– através dos meios disponíveis – da relação entre o saber e o mundo da informação que lá 

estava prestes a se abrir – esse é o aspecto da “construção” que, ao longo da tese, se 

manifestou como ponto alto da atualidade das experiências benjaminianas.  

As experiências construtivas engendradas pelo ciclo de Passagens devem ser lidas 

como tentativas em torno da apreensão das manifestações da reorganização do “mundo” e de 

fundamentalmente, operação a partir desse mundo de informações “organizado”, que a 

sociedade contemporânea empreendera em torno da técnica (e da tecnologia). Se for possível 

se utilizar mais uma vez a imagem recorrente deste processo, o desvio ao meio da travessia 

desta tese é a passagem da noção de história da obra tardia de Benjamin à nossa época. 

A mobilização benjaminiana da “questão da técnica”– o aspecto crítico da tecnologia 

entre “repetição” e “transformação”, enredamento ou “libertação” – pode significar mais uma 

vez a importância da “prática”; isto é, ainda, por conta das especificidades de seu momento, 

limitadas em termos de conteúdos, as tentativas historiográficas benjaminianas 

compartilharam uma importante intuição daquele momento. O método como modelo, o ensaio 

de Passagens como “tentativa sobre a técnica”, anteciparam significativamente questões 

importantes e ainda abertas acerca da imperativa ressignificação da relação entre história e 

técnica e, mais fundamentalmente, da inevitável transformação da história pela tecnologia e 

da tecnologia pela história. 

Da mobilização das energias de Passagens em favor de sua particular “continuação” 

no Baudelaire, tema da terceira parte desse trabalho na figura da “técnica”, através da 

refiguração dos motivos do “Trabalho das passagens” em sua “pós-história”, foi possível 
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acompanhar o projeto benjaminiano ao limiar de sua radicalidade, no tornar-se prática da 

noção de história teorizada na categoria da “origem”. Tal radicalidade, como particular 

dialética que, de certo modo, se insurge contra seu terceiro momento (ou a “resolução” 

clássica), se apresenta na figura das ambiguidades entre continuação e descontinuidade (de 

Passagens ao Baudelaire), repetição e restauração (como aspecto temático: teleológico, 

político, da filosofia da história de Benjamin), abertura e fechamento (entre teoria e prática). 

Estas três figuras de ambiguidades ocuparam os dois capítulos da terceira parte deste trabalho. 

Também na exibição do problema da técnica, a figura da tensão, mesmo da 

ambivalência originada pela questão da mediação – entre presente e passado, mobilização e 

desmobilização, continuação e descontinuidade, construção e destruição, teoria e prática, etc. 

– marca tanto o momento temático da construção benjaminiana (as questões abertas pelo 

“Baudelaire”) quanto seus aspectos teórico-filosóficos. Aquela mediação é atribuída pela obra 

tardia de Benjamin como tarefa original da história, entre ciência e rememoração. 

Nos últimos momentos da tese, no considerável esforço de não se “fechar” a discussão 

que não apenas se dedica, mas que se compõe em torno do problema do “inacabamento” e da 

“abertura” da história, se atribuiu um importante potencial de desestabilização à 

“rememoração” – e a figura da “teologia” – no derradeiro escrito benjaminiano. Não podendo 

escapar à “negatividade” inerente ao seu tempo, a filosofia da história benjaminiana se 

encerra ao atribuir à própria memória – e não aos seus conteúdos – a tarefa de interromper o 

processo histórico, a “tempestade”, que Walter Benjamin dirigiu, por meio de seus conceitos, 

em toda sua força “destrutiva”, à sua época, caracterizada, como se sabe, por uma inigualável 

experiência de destruição.  

Conferindo à “rememoração” o poder radicalmente crítico em relação à história, 

Benjamin reconhece assim o caráter indissociável da tarefa poética e política dessas formas de 

se relacionar com o passado. A história como ciência não pode assim se esquivar ao problema 

da “memória” na medida em que esse promove a lembrança das inegáveis descontinuidades 

da História, de sua incompletude e, só talvez, da possibilidade de sua transformação. 

 



394 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

Abreviações 

 

Abreviações recorrentes ao longo do texto: 

 

a) Baudelaire, “livro’ sobre Baudelaire’, “plano’ do Baudelaire” (BENJAMIN, 2013). 

b) Passagens, “Trabalho das passagens”, “Projeto das passagens” (BENJAMIN, 2006; 

GS V). 

c) Trauerspielbuch, “Origem do drama barroco alemão” (BENJAMIN, 1984; GS V). 

 

Abreviações e referências aos Gesammelte Schriften (Escritos reunidos): 

  

GS I: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Rolf Tiedemann e Hermann 

Schweppenhäuser (ed.). Tomo I: Abhandlungen. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1974.  

GS II: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Rolf Tiedemann e Hermann 

Schweppenhäuser (ed.). Tomo II: Aufsätze, Essays, Vorträge. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1977. 

GS III: BENJAMIN,  Walter. Gesammelte Schriften. Hella Tiedemann-Bartels (ed.) 

Tomo III: Kritiken und Rezensionen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972. 

GS IV: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Tillman Rexroth (ed.). Tomo IV: 

Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972. 

GS V: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Rolf Tiedemann (ed.). Tomo V: 

Das Passagen-Werk. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982. 

GS VI: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Rolf Tiedemann, Hermann 

Schweppenhäuser (ed.). Tomo VI: Fragmente vermischten Inhalts. Autobiographische 

Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985. 

GS VII: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Rolf Tiedemann, Hermann 

Schweppenhäuser (ed.). Tomo VII: Nachträge. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. 

 

Abreviação das referências às Obras Escolhidas: 

 

OE I: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura. (Obras Escolhidas v. 1). Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7 Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

OE II: BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única (Obras Escolhidas v. 2).  Trad. Rubens 

Rodrigues Torres Filho, José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

OE III: BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo 

(Obras escolhidas V. 3). Trad. José Martins Barbosa, Hermerson Alves Baptista. São 

Paulo: Brasiliense, 1989. 

 

Abreviação e referências às Correspondências: 

 

BI: BENJAMIN, Walter. Briefe I. 1910-1928. Edição e notas de Gershom Scholem e 

Theodor W. Adorno. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main: (1966) 1978. 

BII: BENJAMIN, Walter. Briefe II. 1929-1940. Edição e notas de Gershom Scholem e 

Theodor W. Adorno. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main: (1966) 1978. 



395 

 

Referências das obras de Walter Benjamin 

 

BENJAMIN, Walter. Baudelaire. Edição de Giorgio Agamben, Barbara Chitussi, 

Clemens-Carl Härle. Tradução (do alemão ao francês) Patrick Charbonneau. Paris: La 

Frabrique Éditions, 2013. 

 

________________. O Capitalismo como Religião. Organização de Michael Löwy. 

Tradução Nélio Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. São Paulo: Boitempo, 2013b. 

 

________________. O anjo da história. Organização e Tradução João Barrento. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 

 

________________.  A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. 

Apresentação, tradução e notas de Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado. Porto 

Alegre: Zouk, 2012b. 

 

________________. Escritos Sobre Mito e Linguagem (1915-1921). Organização, 

apresentação e notas de Jeanne Marie Gagnebin; tradução de Susana Kampff Lages e 

Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2011. 

 

________________. Escritos Sobre Goethe. Tradução de Mônica K. Bornebusch, Irene 

Aron e Sidney Camargo. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2009. 

 

________________. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle, 

colaboração na organização da edição brasileira Olgária Matos. Tradução do alemão de 

Irene Aron. Tradução do francês de Cleonice Paes Barreto. Belo Horizonte: Editora 

UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 

 

________________. A Modernidade. Obras Escolhidas de Walter Benjamin. Tradução 

de João Barrento. Lisboa: Assírio e Alvim: 2006b. 

 

________________. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, 

apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 

2002. 

 

_______________. O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão. Tradução, 

prefácio e notas de Márcio Seligmann-Silva. 2ª Edição. São Paulo: Editora Iluminuras, 

1999. 

 

________________. The origin of German tragic drama. Trad. (para o inglês) John 

Osborne. London; New York: Verso, 1998. 

 

________________. The Correspondence of Walter Benjamin (1910-1940). Edição e 

notas de Gershom Scholem e Theodor W. Adorno. Trad. (para o inglês) de Manfred 

Jacobson e Evelyn Jacobson. The University of Chicago Press, 1994. 

 

_______________. La Metafísica de La Juventud. Tradução (para o espanhol)  de Luis 

Martínez Velasco. Ed. Paidós: Barcelona, 1993. 

 



396 

 

_______________, SCHOLEM, G. Correspondências. Tradução Neusa Soliz. São 

Paulo: Editora Perspectiva 1993. 

 

_______________. Diário de Moscou. Prefácio de Gershom Scholem. Tradução de 

Hildegard Herbod. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

_______________. Origem do drama barroco alemão. Tradução, apresentação e notas 

de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984. 

 

 

Demais Referências 

 

 

ADORNO, T. W; BENJAMIN, W. Correspondência (1928-1940). Tradução José 

Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora Unesp, 2012. 

 

ADORNO, T. W.  Kierkegaard: Construção do Estético. Trad. Alvaro L. M. Valls. São 

Paulo: Editora Unesp, 2010. 

 

______________. Dialética Negativa. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2009. 

 

AGAMBEN, Giorgio. Estâncias. A palavra e o fantasma na cultura ocidental. Trad. 

Selvino José Assmann. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 

 

___________________. Infância e História: destruição da experiência e origem da 

história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora da UFGM, 2005. 

 

_________________. Um importante ritrovamento di manoscriti di Walter Benjamin. 

Aut aut, 1982. pp. 04-06.  

 

ALCIDES, Sérgio. Sob o signo da iconologia: uma exploração do livro Saturno e a 

melancolia, de R. Klibansky, E. Panofsky e F. Saxl. Topoi, Rio de Janeiro, set. 2001, pp. 

131-173. Disponível em < 

http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi03/topoi3a5.pdf > consultada em 

07/08/2013. 

 

ARTIÈRES, Philippe. O desconhecido da Sorbonne: sobre os historiadores e “os 

anos” 68. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 21, nº 42, 2008, p. 133-144. 

Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/eh/v21n42/v21n42a02.pdf > Consultado em 

maio de 2014. 

 

BARCK, Karlheinz. ‘Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen 

Intelligenz’. In: LINDNER, Burkhardt. Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. 

Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: J. B. Meltzler, 2011.  

 

BAUDELAIRE, Charles.  As Flores do Mal. Apresentação Marcelo Jacques. Tradução 

Ivan Junqueira. Ed. Bilíngue. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 

 



397 

 

___________________. Meu Coração Desnudado. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 

 

__________________.  Poesia e Prosa: volume único. Edição organizada por Ivo 

Barroso. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. 

 

__________________. Sobre A Modernidade: O Pintor da Vida Moderna. Org. 

Teixeira Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

BALFOUR, Ian. Reversal, Quotation (Benjamin's History). MLN, Vol. 106, No. 3, 

German Issue, 1991. Disponível em < http://www.jstor.org/stable/2904802 > 

Consultado em 10/06/2014. 

 

BEINER, Ronald. Walter Benjamin's Philosophy of History. Political Theory, Vol. 12, 

N. 3, 1984, pp. 423-434. Disponível em < http://www.jstor.org/stable/191516. > 

Consultado em 14/05/2014. 

 

BERGER, Tiana. Hugo Fischer: le maître à penser d'Ernst Jünger. Publicado 

originalmente em Junge Freiheit, Berlin, n°20/2000; trad. frac.: Robert Steuckers. 

Disponível em < http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2009/09/29/hugo-fischer-

le-maitre-a-penser-d-ernst-junger.html > Consultado em 12/10/213. 

 

BISCHOF, Rita; LENK, Elisabeth. L’intrication surréelle du revê et de l’historie dans 

les ‘Passages’ de Benjamin. In: In: WISMANN, Heinz (ed.). Walter Benjamin et Paris. 

Colloque international 27-29 juin 1983. Paris: Les Éditions du Cerf, 2007. 

 

BOLLE, Willi. Geschichte. In: OPTIZ, Michael, WIZISLA, Erster. Benjamins Begriffe. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011.  

 

_____________. ‘Um painel com milhares de lâmpadas’ – metrópole & megacidade. 

In: BENJAMIN, W. Passagens. Organização da edição brasileira de Willi Bolle, 

colaboração na edição brasileira Olgária Matos. Tradução do alemão de Irene Aron. 

Tradução do francês de Cleonice Paes Barreto. Belo Horizonte: Editora UFMG; São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 

 

_____________. Fisiognomia da Metrópole Moderna: Representações da História em 

Walter Benjamin. 2 Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 

 

____________. Flaneur y Voyageur: Los Caminos de la Memoria em Benjamin. In: 

MASSUH, Gabriela; FEHRMANN, Silvia (org.). Sobre Walter Benjamin. Vanguardias, 

historia, estetica e literatura. Uma visión latinoamericana. Alianza Editorial, Goethe-

Institut/Buenos Aires, 1993. 

 

_____________. As siglas em cores no ‘Trabalho das passagens’, de W. Benjamin. 

Estudos Avançados, São Paulo, v. 10, n. 27, agosto/1996. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141996000200003&ln

g=en&nrm=iso. Consultado em 10/12/2011. 

 



398 

 

____________. O arcaico e o moderno na obra de Walter Benjamin. NEA/UFPA, n. 

55, 1996b. Disponível em: http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/paper/163 

Consultado em 01/12/2014. 

 

BUCK-MORSS, Susan. Estética e Anestética: Uma Reconsideração de A Obra de Arte 

de Walter Benjamin. In: BENJAMIN, W. SCHÖTTKER, D. BUCK-MORSS, S.  

HANSEN, M.  Benjamin e a Obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução 

Marijane Lisboa. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. pp. 155-204. 

 

___________________. The Flâneur, The Sandwichman and The Whore: The Politics 

of Loitering. In: HANSSEN, Beatrice (ed.). Walter Benjamin and The Arcades Project. 

London, New York: Continuum International, 2006. pp. 33-65. 

 

__________________. A tela do cinema como prótese da percepção. Trad. Ana Luíza 

Andrade. Desterro (Florianópolis): Cultura e Barbárie, 2009. 

 

__________________.  Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das 

Passagens. Trad. Ana Luiza de Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG; Chapecó/SC: 

Editora Universitária Argo, 2002. 

 

__________________. The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades 

project. MIT Press, 1989. 

 

_________________. Origen de la dialéctica negativa. Trad. De Nora Rabotnikof 

Maskivker. Siglo XXI Editores, México: 1981. 

 

BURKE, Peter. A revolução francesa da historiografia: A escola dos Annales (1929-

1989). Trad. Nilo Odália. São Paulo: Editora Universidade Estadual Paulista, 1991. 

 

CANTINHO, Maria João. Walter Benjamin e a história messiânica: contra a visão 

histórica do Progresso. Cadernos Benjaminianos. UFMG. Volume 2.  N. 2. Ag./2010. 

Disponível em http://www.letras.ufmg.br/CMS/cadernosbenjaminianos.  Acessado em 

24/10/2013. 

 

____________________. O voo suspenso do tempo: estudo sobre o conceito de imagem 

dialéctica na obra de Walter Benjamin. Espéculo. Revista de estudios literarios. 

Universidad Complutense de Madrid. Nº 39, 2008. Disponível digitalmente em < 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero39/imadiale.html > 

Consultado em 22/04/2014. 

 

____________________.  O Anjo Melancólico. Ensaio sobre o conceito de alegoria na 

obra de Walter Benjamin. Coimbra: Angelus Novus, 2002. 

 

CARCHIA, Gianni. La métacritique du surréalisme dans le ‘Passagen-werk’. In: 

WISMANN, Heinz (ed.). Walter Benjamin et Paris. Colloque international 27-29 juin 

1983. Paris: Les Éditions du Cerf, 2007. 

 



399 

 

CASTRO, Claudia.  Benjamin, a tragédia e o trágico. In: OLIVEIRA, L. S. 

D’ANGELO, M (org.). Walter Benjamin: Arte e Experiência. Rio de Janeiro: Ed. Nau; 

Niterói, RJ: EdUFF, 2009. (p. 19-35).  

 

CHAVES, Ernani. Mito e Política. Notas sobre o conceito de destino no “jovem” 

Benjamin. Trans/Form/Ação, São Paulo, 17: 15-30, 1994. 

 

_______________.O ‘Silêncio Trágico’: Walter Benjamin entre Franz Rosenzweig e 

Friedrich Nietzsche. In: SELIGMANN-SILVA, M (org.). Leituras de Walter Benjamin. 

São Paulo: FAPESP; Annablume, 2007. (p. 117-130). 

 

CAYGILL, Howard. Non-messianic political theology in Benjamin’s ‘on The concept of 

history’. In: BENJAMIN, Andrew (ed.). Walter Benjamin And History. Londres, Nova 

York: Continuum, 2005. 

 

______________. Walter Benjamin: The Colour of Experience. New York: Routledge, 

1998. 

 

________________.  Benjamin, Heidegger e a destruição da tradição. In: BENJAMIN, 

Andrew, OSBORNE, Peter (org.). A Filosofia de Walter Benjamin: destruição e 

experiência. Trad. Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1997. 

 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano. Artes de Fazer. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1998. 

 

COHEN, Margaret. Profane illumination:  Walter Benjamin and the Paris of surrealist  

Revolution. University  of  California Press, 1993. 

 

COMAY, Rebecca. O Fim de Partida de Walter Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew, 

OSBORNE, Peter (org.). A Filosofia de Walter Benjamin: destruição e experiência. 

Trad. Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. 

 

COWAN, Bainard. Walter Benjamin's Theory of Allegory. New German Critique, No. 

22, Special Issue on Modernism, 1981, pp. 109-122. Disponível em 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp Consultado em 01/12/2013. 

 

CUNHA, Antônio Geraldo da Cunha. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 

Assistentes: Cláudio Mello Sobrinho... [et. al]. Rio de Janeiro: Lexicon Editoria Digital, 

2007. 

 

DAMIÃO, Carla Milani. Sobre o Significado do Épico na Interpretação Benjaminiana 

de Brecht. In SELIGMANN-SILVA, Márcio. Leituras de Walter Benjamin (org.). São 

Paulo: FAPESP; Annablume, 2007. 

 

DE MAN, Paul. Conclusões: ‘A Tarefa do Tradutor’ de Walter Benjamin. In: DE 

MAN, Paul. A Resistência À Teoria. Lisboa, Edições 70, 1989. 

 

DERRIDA, Jacques. O Animal que Logo Sou: (a seguir). Trad. Fábio Landa. São Paulo: 

Editora Unesp, 2011. 



400 

 

 

DUARTE, Rodrigo. Marx e a Natureza em O Capital. São Paulo: Ed. Loyola, 1986. 

 

DYMETMAN, Annie. Benjamin & Schmitt: Uma Arqueologia da Exceção. Lua Nova, 

n° 53, 2001. pp. 115-134. 

 

ESPAGNE, Michel; WERNER, Michael. Les Manuscrits parisiens de Walter Benjamin 

et le Passagen-Werk. In: WISMANN, Heinz (ed.). Walter Benjamin et Paris. Colloque 

international 27-29 juin 1983. Paris: Les Éditions du Cerf, 2007. 

 

________________________________. Bauplan und Bewegliche Struktur im 

‘Baudelaire’. Zu einigen Kategorien von Benjamins Passagen-Modell. Recherches 

Germaniques (Revue Annuelle). N 17, 1987. pp. 93-120. 

 

________________________________. Vom Passagen-Projekt zum "Baudelaire": 

Neue Handschriften zum Spätwerk Walter Benjamins. Deutsche Vierteljahrsschrift für 

Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1984 (Dez.) p. 593-657. 

 

FEENBERG, Andrew. Lukács, Marx and The Sources of Critical Theory. New Jersey: 

Rowman and Littlefield, 1981. 

 

FENVES, Peter. ‘Über das Programm der kommenden Philosophie’. In: LINDNER, 

Burkhardt. Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, 

Weimar: J. B. Meltzler, 2011. 

 

FRAGASSO, Lucas. Critica y Melancolia. In: MASSUH, Gabriela; FEHRMANN, 

Silvia (org.). Sobre Walter Benjamin. Vanguardias, historia, estetica e literatura. Uma 

visión latinoamericana. Alianza Editorial, Goethe-Institut/Buenos Aires, 1993. 

 

FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo: ensaios de metapsicologia e outros 

textos (1914-1916). Tradução e notas de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. 

 

FONSECA FILHO, Cléuzio. História da computação [recurso eletrônico]: O Caminho 

do Pensamento e da Tecnologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. 

 

GAGNEBIN, J. M.. Comentário Filológico e Crítica Materialista. Trans/Form/Ação, 

Marília, v. 34, 2011, p. 137-154. 

 

________________.  ‘Uber den Begriff der Geschichte’. In: LINDNER, Burkhardt. 

Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: J. B. 

Meltzler, 2011b.  

 

________________. Entre a vida e a morte. In. OTTE, G. SEDLMAYER, S. 

CORNELSEN, E. (org.). Limiares e passagens em Walter Benjamin. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2010.  

 

_______________. Do Conceito de ‘Darstellung’ em Walter Benjamin Ou Verdade e 

Beleza. KRITERION, Belo Horizonte, nº 112, Dezembro, 2005. Disponível em 



401 

 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2005000200004> Consultado em março de 

2008. 

 

_________________. Da Escrita Filosófica em Walter Benjamin. SELIGMANN-

SILVA, Márcio. Leituras de Walter Benjamin (org.). São Paulo: FAPESP; Annablume, 

2007. 

 

_________________. Walter Benjamin, Um ‘Estrangeiro de Nacionalidade 

Indeterminada, Mas de Origem Alemã’. In: SELIGMANN-SILVA, Márcio. Leituras de 

Walter Benjamin (org.). São Paulo: FAPESP; Annablume, 2007b. 

 

________________. História e Narração em Walter Benjamin. 2 Edição. Editora São 

Paulo: Perspectiva, 1999. 

 

GATTI, Luciano. Constelações: Crítica e Verdade em Benjamin e Adorno.  São Paulo: 

Edições Loyola, 2009. 

 

_____________. Experiência da Transitoriedade: Walter Benjamin e a Modernidade 

de Baudelaire. KRITERION, Belo Horizonte, nº 119, 2009b. 

 

_____________. O ‘Ideal’ de Baudelaire Por Walter Benjamin. Revista 

Trans/Form/Ação, São Paulo, 31(1): 127-142, 2008. 

 

GARBER, Klaus. Zum Bilde Walter Benjamins. Studien-Porträts-Kritiken. München: 

Wilhelm Fink Verlag, 1992. (Disponível no Münchener Digitalisierungs Zentrum da 

Bayerische Staatsbibliotek).    

 

GREENBERG, Udi E. The Politics of the Walter Benjamin Industry. Theory, Culture, 

Society. 2008. Disponível em < http://tcs.sagepub.com/content/25/3/53.refs.html > 

Consultado em 15 de setembro de 2012. 

 

GRESPAN, Jorge. A dialética do avesso. Crítica Marxista. Nº 14, 2002. Disponível em 

< 

http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/sumario.php?id_revista=14&numero_revist

a=14 > Consultado em abril de 2014. 

 

GILLOCH, Graeme. Walter Benjamin: critical constellations. Malden: Blackwell  

Publishers Inc., 2002. 

 

HAMACHER, Werner. Das Theologisch-politische Fragment. In: LINDNER, 

Burkhardt. Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, 

Weimar: J. B. Meltzler, 2011. 

 

HANSEN, Miriam. Benjamin, Cinema e Experiência: ‘A Flor Azul na Terra da 

Tecnologia’. In: BENJAMIN, W. SCHÖTTKER, D. BUCK-MORSS, S. HANSEN, M.  

Benjamin e a Obra de arte: técnica, imagem, percepção. Tradução Marijane Lisboa. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

 



402 

 

HANSSEN, Anders Braarud. The Shattering of Tradition: Walter Benjamin’ s  Theory 

of Technology. IFIKK, Universitetet Oslo, 2006. Disponível em <> Consultado em 

12/06/2014. 

 

HILLACH, Ansgar. Dialektisches Bild. In: OPTIZ, Michael, WIZISLA, Erster. 

Benjamins Begriffe (BI). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011. 

 

HUND, Wulf D. Prädestination in der Wüste? Marginalie zu einer Fata Morgana von 

Walter Benjamin. Das Argument 300, 54, Argument-Verlag. Vol. 6 / 2012. 

 

ISENBERG, Noah. The Work of Walter Benjamin in the Age of Information. New 

German Critique, No. 83, 2001, pp. 119-150. Disponível em 

http://www.jstor.org/stable/827791 Consultado em 11/04/2008. 

 

JAEGER, Werner W. Paidéia. A Formação do Homem Grego. Tradução de Arthur M. 

Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

 

JESUS, Diego Santos Vieira de.  O baile do monstro: o mito da paz de vestfália na 

história das relações internacionais modernas. História Vol. 29 N. 2. Franca Dec. 2010. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742010000200012. Acessado em: 

01/01/2014. 

 

JÜNGER, Ernst. Tempestades de Aço. Tradução e notas de Marcelo Backes. São Paulo: 

Cosac e Naify, 2013. 

 

KHATIB, Sami. The Time of Capital and the Messianicity of Time. Marx with 

Benjamin. Studies in Social and Political Thought. Vol. 20, 2012, pp. 46-69. Disponível 

em https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=sspt-20  

Consultado em 09/05/2015. 

 

KITTSTEINE, H.D. Walter  Benjamin's Historicism. New German Critique, No. 39, 

Second Special Issue on Walter Benjamin. 1986. Disponível em  < 

http://www.jstor.org/stable/488125 > Consultado em  17/09/2013. 

 

KOTHE, Flávio René. Benjamin & Adorno: Confrontos.  São Paulo: Ática, 1978. 

 

KRANZ, Isabel. Raumgewordene Vergangenheit. Walter Benjamins Poetologie der 

Geschichte. München: Wilhelm Finkel, 2011. 

 

KRAUS, Karl. Worte in Versen I.-IX. Disponível em < 

http://www.textlog.de/39368.html > Consultado em 04/07/2014. 

 

LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: Tradução e Melancolia. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2002. 

 

LEBRUN, Gérard. O Avesso da Dialética: Hegel à luz de Nietzsche. Trad. Renato 

Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

 



403 

 

LEHMAN, Robert S. Allegories of Rending: Killing Time with Walter Benjamin. New 

Literary History, V. 39, N. 2. 2008. (pp. 233-250). Disponível em: 

http://muse.jhu.edu/journals/nlh/summary/v039/39.2.lehman.html Acessado em 

15/09/2012. 

 

LESLIE, Esther. Walter Benjamin. Critical Lives. Reaktion Books, 2007. 

 

____________. Walter Benjamin. Overpowering Conformism. Londres: Pluto Press, 

2000. 

 

LINDNER, Burkhardt.  ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit‘. In: ‘Uber den Begriff der Geschichte’. In: LINDNER, Burkhardt. 

Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: J. B. 

Meltzler, 2011. 

 

__________________. Allegorie. In: OPTIZ, Michael, WIZISLA, Erster. Benjamins 

Begriffe (BI). Franfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011b. 

 

__________________.Le Passagen-Werk, Enfance berlinoise et l’archéologie du 

‘passé le plus récent’. In: WISMANN, Heinz (ed.). Walter Benjamin et Paris. Colloque 

international 27-29 juin 1983. Paris: Les Éditions du Cerf, 2007. 

 

LINDROOS, Kia. Now-Time, Image-Space: Temporalization  of  Politics in  Walter  

Benjamins Philosophy  of  History  and  Art. SoPhi, University  of  Jyvaskyla, 1998. 

 

LÖWY, Michael. Aviso de Incêndio: Uma Leitura das teses ‘Sobre o conceito de 

história’. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant; Trad. Das teses Jeanne Marie 

Gagnebin, Marcos L. Müller. São Paulo: Boitempo, 2005. 

 

______________. A Estrela da Manhã: Surrealismo e Marxismo. Tradução de Eliana 

Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

______________. A filosofia da história de Walter Benjamin. Estudos Avançados, 16 

(45), 2002b. 

 

____________. Redenção e Utopia: o judaísmo libertário na Europa Central. Tradução 

de Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

LUCAS, Ana. Introduccíon. In: BENJAMIN, Walter. La Metafísica de La Juventud. 

Trad. Luid Martínez Velasco. Ed. Paidós: Barcelona, 1993. 

 

LUKÁCS, Georg.  História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética 

marxista. Trad. Rodnei Nascimento. 2 Ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2012. 

 

_______________. A Teoria do Romance. Um Ensaio Histórico-Filosófico Sobre as 

Formas da Grande Épica. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas 

Cidades, Editora 34, 2000. 

 



404 

 

MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Tradução Nélio Schneider. São 

Paulo: Boitempo, 2011. 

 

___________. Grundrisse. Manuscritos econômicos de 1857-1858: esboço da crítica 

da economia política. Trad. Mario Dauyer, Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 

2011b. 

 

___________. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução, apresentação e notas Jesus 

Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2010. 

 

MCQUILLAN, Dan. Algorithmic States of Exception. European Journal of Cultural 

Studies, Vol 18, No 4-5, 2015 (No prelo). Disponível em < 

http://research.gold.ac.uk/11079/ > Consultado em abril de 2015. 

 

MENKE, Bettine. Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: LINDNER, Burkhardt. 

Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, Weimar: J. B. 

Meltzler, 2011. 

 

MENNINGHAUS, Winfried. Walter Benjamin’s Theory of Myth (1983). In: SMITH, 

Gary (ed.). On Walter Benjamin. Critical Essays and Recollections. Massachusetts 

Institute of Technology Press, 1988. 

 

________________________. Walter Benjamin’s Variations of Imagelessness. In: 

SCHEURMANN, Ingrid; SCHEURMANN, Konrad. For Walter Benjamin. Trad. 

Timothy Nevill. Bonn: AsKI, 1993. 

 

________________________. Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des Mythos. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986. 

 

MURICY, Katia. O Poeta da Vida Moderna. Alea, vol. 9, nº 1, 2007. 

 

_____________. Alegorias da Dialética. Imagem e pensamento em Walter Benjamin. 

Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. 

 

NÄGELE, Rainer. Puppet Play and Trauerspiel. Qui Parle, Vol. 3, No. 1, Theatricality 

and Literature. Spring 1989. pp. 24-52. Disponível em: < 

http://www.jstor.org/stable/20685871 > Consultado em 18/09/2013. 

 

NEGRI, Antonio. Reflections on the “Manifesto for an Accelerationist Politics”. e-flux, 

n. 53, 2014. Disponível em < http://www.e-flux.com/journal/editorial-38/ >, consultado 

em janeiro de 2015.  

  

NIELSEN, Arno Victor. Walter Benjamin and Technology. Orbis Litterarum 48: 135-

144. Munksguard, Dinamarca. 1993 

 

NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia, ou Helenismo e Pessimismo. 

Tradução, notas e posfácio de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 



405 

 

___________________. Humano, Demasiado Humano. Trad. Paulo César de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

 

NEWMAN, Jane. Tragedy and Trauerspiel for the (Post-)Westphalian Age. 

Renaissance Drama, New Series 40, 2012, pp. 197-208. Disponível em: 

http://muse.jhu.edu/journals/rnd/summary/v040/40.newman01.html. Acessado em 

16/09/2013. 

 

OEHLER, Dolf. Science et poésie de la citation dans le ‘Passagen-Werk’. In: 

WISMANN, Heinz (ed.). Walter Benjamin et Paris. Colloque international 27-29 juin 

1983. Paris: Les Éditions du Cerf, 2007. 

 

OTTE, George. Rememoração e Citação Em Walter Benjamin. Revista de Estudos de 

Literatura. Belo Horizonte, v. 4, p, 211-223, out.. 1996. Disponível em 

http://www.letras.ufmg.br/poslit Consultado em 04/2013. 

 

OSBORNE, J. Translator's Note. In: BENJAMIN, Walter. The origin of German tragic 

drama. Trad. John Osborne. London; New York: Verso, 1998. 

 

PASQUINELLI, Matteo. O poder de abstração e o seu antagonismo. Sobre as 

psicopatologias do capitalismo cognitivo. Tradução: Mario S. Mieli. Agosto de 2013. 

Disponível em: < http://matteopasquinelli.com/poder-de-abstracao/ >  Consultado em 

27/12/2014. 

 

PENSKY, Max. Melancholy dialectics: Walter Benjamin and the play of mourning. 

University of Massachusetts Press, 2001. 

 

_____________. Tactics of Remembrance: Proust, Surrealism, and the Origin of the 

‘Passagenwerk’. In: STEINBERG, M. P. Walter Benjamin and the Demands of History. 

Cornell University, 1996. 

 

PINHEIRO, Carlos Andre Reis. Inteligência Analítica – Mineração de Dados e 

Descoberta de Conhecimento. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna, 2008. 

 

RANCIÈRE, Jacques. The Archeomodern Turn. In: STEINBERG, M. P. Walter 

Benjamin and the Demands of History. Cornell University, 1996. 

 

RANIERI, Jesus. A Câmara escura.  Alienação e Estranhamento em Marx. Boitempo: 

São Paulo, 2001. 

 

RENTON, David. On Benjamin’s ‘Theses’, or the utility of the concept of historical 

time. European Journal of Political Theory, 2012, 11(4) pp. 380–393. Disponível em < 

http://ept.sagepub.com/content/11/4/380 > Consultado em 16/10/2012. 

 

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 20ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001. 

 



406 

 

ROUANET, Sérgio Paulo. Apresentação. In: BENJAMIN, W. Origem do drama 

barroco alemão. Tradução, apresentação e notas de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: 

Ed. Brasiliense, 1984. 

 

______________________. Édipo e o Anjo. Itinerários Freudianos em Walter 

Benjamin. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1981. 

 

SHAVIRO, Steven. Sobre o aceleracionismo. The Pinocchio  Theory,  17/11.  Trad. 

Bruno Cava.  Lugar Comum, 2014. Disponível em < 

http://uninomade.net/lugarcomum/41/> Consultado em janeiro de 2015. 

 

SCHECHTER. Luis Menasch. A Vida e o Legado de Alan Turing para a Ciência. 

Seminários Apresentados na UFRJ e no IMPA. Março de 2015. Disponível em  

<http://www.dcc.ufrj.br/~luisms/turing/Seminarios.pdf> Consultado em 20/04/2015. 

 

SCHÖTTKER, Detlev. Comentários sobre Benjamin e ‘A obra de arte’. In: 

BENJAMIN, W. [et. al.]. Benjamin e a Obra de Arte: técnica, imagem e percepção. 

Tradução de Marijane Lisboa e Vera Ribeiro; org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. 

 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. A Atualidade de Walter Benjamin e Adorno. 2º Ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

 

________________________. Walter Benjamin: O Estado de Exceção entre o Político 

e o Estético. In: SELIGMANN-SILVA, M. Leituras de Walter Benjamin. 2º Ed. São 

Paulo: FAPESP: Annablume, 2007. 

 

________________________. Walter ‘Double Bind’: Walter Benjamin, A tradução 

como modelo de criação absoluta e como crítica. In: SELIGMANN-SILVA, M (org.). 

Leituras de Walter Benjamin. 2º Ed. São Paulo: FAPESP: Annablume, 2007. 

 

SKRANDIES, Timo. Unterwegs in den Passagen-Konvoluten. In: LINDNER, 

Burkhardt. Benjamin-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart, 

Weimar: J. B. Meltzler, 2011. 

 

SMITH, Gary. On Walter Benjamin. Critical Essays and Recollections. MIT Press, 

1988. 

 

STEINER, George. Introduction. In: BENJAMIN, Walter. The origin of German tragic 

drama. Trad. John Osborne. London; New York: Verso, 1998. 

 

STEINER, Uwe. Walter Benjamin: an introduction to his work and thought. Trad. 

Michael Winkler. Chicago: University of Chicago Press, 2010. 

 

STEWART, Elizabeth. Catastrophe and Survival. Walter Benjamin and 

Psychoanalysis. New York: Continuum, 2010. 

 



407 

 

SÜSSEKIND, Pedro.  A Filosofia da História da Tragédia. In: OLIVEIRA, L. S. 

D’ANGELO, M (org.). Walter Benjamin: Arte e Experiência. Rio de Janeiro: Ed. Nau; 

Niterói, RJ: EdUFF, 2009. (p. 38-53). 

 

SZONDI, Peter. Ensaio sobre o trágico. Tradução de Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 2004. 

 

TRIANDOPOLIS, Eduardo Jorge Oliveira. A verdade em Walter Benjamin e Martin 

Heidegger. Cadernos Walter Benjamin. N. 5, Julho - Dezembro de 2010. pp. 01-09. 

Disponível em http://gewebe.com.br/cadernos_vol05.htm Acessado em 12/12/2013. 

 

VOIGTS, Manfred. Zitat. In: OPTIZ, Michael, WIZISLA, Erster. Benjamins Begriffe 

(BII). Franfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011. 

 

WEBER, Samuel. Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin's 

Origin of the German Mourning Play. MLN, Vol. 106, N. 03. German Issue. Abril de 

1991. pp. 465-500. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2904797.  Acessado em 

18/09/2013. 

 

WEIGEL, Sigrid. Walter Benjamin, Images, the Creaturely, and the Holy. Stanford 

University Press, 2013. 

 

______________. Body- and image-space: re-reading Walter Benjamin. Routledge, 

1996 (Taylor & Francis e-Library, 2005). 

 

WILKENS, Matthew. Toward a Benjaminian Theory of Dialectial Allegory. New 

Literary History, Volume 37, Number 2, Spring 2006, pp. 285-298. Disponível em 

<http://muse.jhu.edu/journals/nlh/summary/v037/37.2wilkens.html> Acessado em 

16/09/2013. 

 

WEINDEMANN, Heiner. Erwachen/Traum. In: OPTIZ, Michael, WIZISLA, Erster. 

Benjamins Begriffe (BI). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2011. 

 

WIZISLA, Erdmut. Walter Benjamin and Bertolt Brecht – the story of a friendship. 

Trad. Christine Shuttleworth. Yale University Press; Libris, 2009. 

 

WOHLFARTH, Irving. Et Cetera? The Historian as Chiffonnier. In: HANSSEN, 

Beatrice (Ed.). Walter Benjamin and ‘The Arcades Project’. Londres, Nova York: 

Continuum, 2006. 

 

____________________. Walter Benjamin and the Idea of a Technological Eros. A 

tentative reading of ‘Zum Planetarium’. Benjamin Studien/Studies. Perception and 

Experience in Modernity. International Walter Benjamin Congress 1997. Geyer-Ryan, 

Helga (org.) Amsterdam/New York, NY, 2002, 225 pp. Disponível em: 

http://www.ingentaconnect.com/content/rodopi/benj/2002/00000001/00000001 > 

Acessado em 01/12/2014 

 

____________________. Terra de Ninguém: sobre o ‘caráter destrutivo’ de Walter 

Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew, OSBORNE, Peter (org.). A Filosofia de Walter 



408 

 

Benjamin: destruição e experiência. Trad. Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1997. 

 

_____________________.Smashing the Kaleidoscope: Walter Benjamin’s Critique of 

Cultural History. In: STEINBERG, Michael (ed.). Walter Benjamin and demands of 

history. Ithaca, London: Cornell University, 1996.  

 

ŽIŽEK, Slavoj. Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialético. 

Tradução Rogério Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

 



409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

  

Épanche tout son cœur en glorieux projets. 

              Charles Baudelaire (2012, p. 362). 
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APÊNDICE I – Índice de Origem do Drama Barroco Alemão 
 
 

Partes Seções 
 

 

“Questões Introdutórias 

de Crítica do 

Conhecimento” 

(“Prefácio”). 

Conceito de tratado, Conhecimento e verdade, O belo filosófico, 

Divisão e dispersão no conceito, Ideia como configuração, 

Apalavra como ideia, O caráter não classificatório da ideia, O 

nominalismo de Burdach, Verismo, sincretismo, indução, Os 

gêneros de arte em Croce, Origem, A monadologia, A tragédia 

barroca: negligência e erros de interpretação, "Valorização", 

Barroco e expressionismo, Prodomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama Barroco e 

Tragédia 

I. Teoria barroca e drama barroco, Irrelevância da influência 

aristotélica, A história como conteúdo do drama barroco, Teoria 

da soberania, Fontes bizantinas, Os dramas de Herodes, 

Indecisão, O tirano como mártir, o mártir como tirano, 

Subestimação do drama de martírio, Crônica cristã e drama 

barroco, Imanência do drama no período barroco, Jogo e 

reflexão, O soberano como criatura, A honra, Destruição do 

ethos histórico, A cena teatral, O cortesão como santo e como 

intrigante, Intenção didática do drama barroco. 

 

II. A Estética do Trágico de Volkelt, O Nascimento da Tragédia, 

de Nietzsche, A teoria da tragédia do idealismo alemão, 

Tragédia e saga, Realeza e tragédia, Antiga e nova tragédia, A 

morte trágica como moldura, Diálogo trágico, processual e 

platônico, O luto e o trágico, O Sturm und Drang e o 

classicismo, Ações principais e de Estado, Teatro de fantoches, 

O intrigante como personagem cômico, Conceito de destino no 

drama de destino, Culpa natural e culpa trágica, O adereço, 

Hora dos espíritos e mundo dos espíritos. 

 

III. Doutrina da justificação, Apateia, melancolia, Tristeza do 

Príncipe, Melancolia do corpo e da alma, A doutrina de Saturno, 

Símbolos: cão, esfera, pedra, Acedia e infidelidade, Hamlet. 
 

 

 

 

 

 

Alegoria e Drama 

Barroco 

 

I. Símbolo e alegoria no classicismo, Símbolo e alegoria no 

romantismo, Origem da alegoria moderna, Exemplos e 

confirmações, Antinomias do alegorês, A ruína, A morte 

alegórica,  A fragmentação alegórica. 

 

II. O personagem alegórico, O interlúdio alegórico, Títulos e 

máximas, Metafórica, Teoria barroca da linguagem, O 

alexandrino, A fragmentação da linguagem, A ópera, Ideias de 

Ritter sobre a escrita. 

 

III. O cadáver como emblema, O corpo dos deuses no    

cristianismo, O luto na origem da alegoria, Terrores e promessas 

de Satã, Limites da meditação, Ponderación misteriosa. 

 

 

   Fonte: BENJAMIN, 1984, p. 07-08. 
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APÊNDICE II: Tábua de Arquivos temáticos (por letra, número de fólios e 

quantitativo por fases de elaboração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: BENJAMIN, 2006; GS V. 
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 APÊNDICE III: Siglas em Cores/ Sinais de Transferência (Parte I) 

  

Nº Categoria Temática
Descrição da 

"sigla"

Parte do plano 

correspondente*
Representação 

das "Siglas"

1 Alegoria Círculo/ponto negro I

2 Antiguidade Parisiense Quadrado vermelho II

3 Eterno Retorno Triangulo roxo III

4 Reações Políticas Cruz amarela III

5 "Jugendstil"

Cruz preta dentro de 

um círculo amarelo 

cheio

6 Rebelde e alcaguete Quadrado roxo cheio II

7 Progresso
Cruz negra dentro de 

um círculo azul

8 Natureza e Cidade**
Triangulo vermelho 

cheio

9 Banimento do Orgânico
Triangulo vermelho 

invertido
I

10 O "flaneur" e a massa
Cruzamento preto 

dentro quadrado cinza
II

11 Temperamento sensível

Cruzamento preto 

dentro de um 

quadrado vermelho

12 Paris ctônica

Círculo negro dentro 

de um quadrado 

amarelo cheio

II

13 Novidade Cruz vermelha III

14 Perda da auréola
Cruz negra dentro de 

um círculo marrom
III

15 Melancolia Quadrado negro I

16 Tédio Crículo cinza cheio II

17 O "Dandy" Cruzamento azul III

18 Lesbos Cruz verde II

19 Mercado literário Cruzamento marrom
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 APÊNDICE III: Siglas em Cores/ Sinais de Transferência (Parte II) 

 

      * Parte do plano correspondente na "primeira" elaboração. 

      ** Estas categorias temáticas não foram utilizadas nos "planos". 

      *** Estas categorias foram elaboradas posteriormente (início de 1939). 

 

      Fonte: BENJAMIN, 2013, p. 79; pp. 854-931. 

  

20 Elementos fisiognômicos

Cruz negra 

sobreposta a um 

círculo azul

III

21 Notas sobre Gautier
Teiangulo vermelho 

cheio
I

22 Paixão estética

Cruz negra 

sobreposta a um 

círculo roxo

I

23 A mercadoria

Cruzamento vermelho 

dentro de um 

quadrado negro

III

24 O heroi Quadrado azul II

25 Notas sobre Dante
Linha serpentiforme 

verde

S

26 "Spleen" Cruzamento amarelo III

27 Romances policiais**
Linha serpentiforme 

vermelha

S

28 A prostituta Cruzamento roxo

29 Salvação
Cruz negra dentro de 

um círculo verde
III

30 Recepção Círculo vermelho III

31 Passagens***

32 A multidão***

33 O rastro***

34 O valor de troca***
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APÊNDICE IV: Estrutura móvel das Categorias 

 

 
a) Arranjo das categorias do "Baudelaire" (BENJAMIN, 2013, p. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Categorias marcadas, separadas ou dissolvidas por ocasião da transposição/redação do 

"Baudelaire". 

 

 

 

 

 

 

Arranjo das categorias nas "folhas azuis" (BENJAMIN, 2013, p. 668-682). 

 

 

 

 

 

 

Novas Categorias elaboradas em 1939 (BENJAMIN, 2013, p. 854-931). 

 

  

Passagens

A multidão

O rastro

O valor de troca

Primeira Parte Segunda Parte Terceira Parte

Recepção Rebelde e alcaguete "Jugendstil"

Disposição sensitiva Mercado literário Novidade

Paixão estética O flâneur e a massa Mercadoria

Alegoria O herói Spleen

Melancolia Tédio Perda da auréola

Antiguidade Parisiense Eterno retorno

Tradição

Primeira Parte Segunda Parte Terceira Parte

Banimento do orgânico Paris ctônica Elementos fisionômicos

Notas sobre Gautier Lesbos O dândi

A prostituta Reações Políticas

Recepção em Geral

Salvação

Progresso

Notas sobre Dante

Primeira Parte Segunda Parte Terceira Parte

Disposição sensitiva Rebelde e alcaguete Novidade

Paixão estética Mercado literário A mercadoria

Alegoria O flâneur e a massa Spleen

Melancolia O herói Perda da auréola

Antiguidade parisiense Eterno retorno

Tédio
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APÊNDICE V: Percentual do Avanço nos Arquivos Temáticos por "Fase" de 

Elaboração 

 

* Proporção de trechos reunidos em cada "arquivo temático" no contexto da totalidade de 

trechos de "Notas e Materiais". 

Fonte: BENJAMIN, 2006; GS V. 

  

A  Passagens... 122 2,91% 65 53% 40 33% 17 14%

B Moda 92 2,20% 51 55% 24 26% 17 18%

C Paris Antiga... 85 2,03% 44 52% 25 29% 16 19%

D O Tédio... 109 2,60% 34 31% 36 33% 39 36%

E Haussmannização... 145 3,46% 79 54% 41 28% 25 17%

F Construção em Ferro 88 2,10% 52 59% 30 34% 6 7%

G Exposições, Reclame... 148 3,53% 80 54% 50 34% 18 12%

H O Colecionador 41 0,98% 23 56% 11 27% 7 17%

I O Interiéur, O Rastro 81 1,93% 50 62% 10 12% 21 26%

J Baudelaire 1147 27,37% 0 0% 0 0% 1147 100%

K Cidade de Sonho... 69 1,65% 33 48% 7 10% 29 42%

L Morada de Sonho... 52 1,24% 28 54% 18 35% 6 12%

M O Flâneur 198 4,73% 58 29% 84 42% 56 28%

N Teoria do Conhecimento... 177 4,22% 39 22% 48 27% 90 51%

O Prostituição, Jogo 116 2,77% 46 40% 45 39% 25 22%

P As Ruas de Paris 60 1,43% 31 52% 24 40% 5 8%

Q Panorama 52 1,24% 31 60% 11 21% 10 19%

R Espelhos 23 0,55% 21 91% 0 0% 2 9%

S Pintura, "Jugendstil"... 102 2,43% 41 40% 17 17% 44 43%

T Tipos de Iluminação 48 1,15% 31 65% 8 17% 9 19%

U Saint-Simon, Ferrovias 174 4,15% 75 43% 87 50% 12 7%

V Conspirações... 71 1,69% 15 21% 45 63% 11 15%

W Fourier 186 4,44% 50 27% 126 68% 10 5%

X Marx 70 1,67% 0 0% 16 23% 54 77%

Y A Fotografia 93 2,22% 37 40% 46 49% 10 11%

Z A Boneca, O Autômato 14 0,33% 0 0% 0 0% 0 0%

a Movimento Social 204 4,87% 42 21% 128 63% 34 17%

b Daumier 20 0,48% 0 0% 16 80% 4 20%

d História Literária, Hugo 190 4,53% 8 4% 141 74% 41 22%

g A Bolsa de Valores... 26 0,62% 5 19% 16 62% 5 19%

i  Técnica de Reprodução... 12 0,29% 0 0% 0 0% 12 100%

k A Comuna 33 0,79% 7 21% 18 55% 8 24%

l O Sena, A Paris Mais Antiga 22 0,53% 0 0% 16 73% 6 27%

m Ócio e Ociosidade 45 1,07% 0 0% 0 0% 45 100%

p Materialismo Antropológico... 48 1,15% 0 0% 26 54% 22 46%

r "École Polytechnique" 27 0,64% 0 0% 22 81% 5 19%

4190 1076 26% 1232 29% 1868 45%

Percentual 

2ª "Fase"

Percentual 

1ª "Fase"

Percentual 

3ª "Fase"

Arquivo 

Temático
Nome

Percentual 

Total*

Total de 

Trechos

1928-

1935

1935-

1937

1937-

1940
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APÊNDICE VI: Quadro* da passagem de "Notas e Materiais" aos planos do 

"Baudelaire" 
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APÊNDICE VII: Seções das Categorias nas "Folhas Azuis" (Parte I). 
 

Primeira Parte (BENJAMIN, 2013, p. 668-671). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte (BENJAMIN, 2013, p.673-677). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Cor

negra

Categoria Cor

Categoria Cor

Categoria Cor

Posição antimitológica

O satânico

Seções

Melancolia

A lembrança como medium  das correspondances

A lembrança como medium  das experiências alegóricas

A imagem do cadáver

Paixão estética: Compêndio da erotologia ocidental

Seções

Alegoria

Seções

Inquietação petreficada

Evidências

Paixão estética

Psicologia da impotência

Erotologia da impotência

Mistificação

Seções

Disposição sentitiva

Seráfico e Fetiche

Teoria das Correspondências

A arte pela arte: abandono da totalidade harmoniosa

Categoria Cor

negra

negra

marrom

roxo

Categoria Cor

Honorários e carreira dos cronistas

Seções

Páginas literárias

Posição de Baudelaire

Comparação com a prostituta

Incompatibilidade com jornalistas

Informações

Rebelde e alcaguete

Dupont

"O vinho dos trapeiros"

Lamartine

Filhos de família

Conspirações

Insurreição de Lyon

Tipologia política e boêmia

Mercado Literário

Dados estatísticos

Carreira política e folhetim

Lutas de Classes

Seções
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APÊNDICE VII: Seções das Categorias nas "Folhas Azuis" (Parte II) 

 
Segunda Parte (BENJAMIN, 2013, p.673-677). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira Parte (BENJAMIN, 2013, p. 678-682). 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Cor

laranja

negro

azul

negra

Categoria Cor

Categoria Cor

Categoria Cor

verde

amarela

azul

vermelho

laranja

Meryon

Seções

Tédio

Aspectos políticos da haussmanização

Terror e uniformização

Para escapar da monotonia

Causas sociais

Seções

A multidão em Hugo

A multidão como véu

(linha problemática) Flanerie superior

O flâneur e a massa

Fantasmagoria fisiognômica

Romance policial

Descrição da massa

Jornalismo

Antiguidade parisiense

Anticlassicismo heróico

Modernidade heróica

O declínio de Paris

O herói e a tarefa

(O herói como papel) O dândi

Seções

Seções

O herói

A heroína

Psicologia do herói

Categoria Cor

verde

Categoria Cor

Categoria Cor

Seções

A mercadoria

Seções

Originalidade de Baudalire

O artigo de massa

A prostituta

Alegoria e mercadoria

Seções

Originalidade de Baudalire

O artigo de massa

A prostituta

Alegoria e mercadoria

(Moda) História como novidade

O gosto

Baudelaire persegue a novidade

A moda

Novidade

A mercadoria
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APÊNDICE VII: Seções das Categorias nas "Folhas Azuis" (Parte III) 
 

Terceira Parte (BENJAMIN, 2013, p. 678-682). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BENJAMIN, 2013, p. 668-682. 

Categoria Cor

Categoria Cor

Categoria Cor

Spleen e alegoria

Análise social

Seções

Eterno retorno

Seções

Concordância Baudelaire-Blanqui

Concordância de Temas

Concordância Blanqui-Nietzsche

Interpretação de Blanqui

Concordância Baudelaire-Nietzsche

Perda da auréola

A fotografia

A tarefa do poeta

Formulações poéticas

As estrelas

"Spleen"

Seções

Seccionamento do tempo

Elementos destruidores

Disposição metafísica


